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 ..الحايك انا لم اقتل ليلى
 

 ..الرائعة اقولها لك انت يا ديما الحبيبة
 

 .ايضا و اقولها لكم جميعا
 

فليس : صادقة و لذلك ال بد ان تكون . اتوقع مردودا ال بالجزاء و ال بالعقاب اقولها لكم للمرة االخيرة،دون ان
 !من حكم يطلقه على نفسه رجل ميت ثمة اصدق

 ..اقتل ليلى الحايك انا لم

و لست اقولها الي . يمنحني الشفقة اذا اقنعته هذه الكلمة بان رجال بريئا قد شنق الحد ان و لست اريد
يكتشفها القضاء  فقد كانت القضية كلها ، قبل ات. و ليس لهذه الحقيقة ان تفعل ايما شيء مع العدالة .غرض

لذلك ارتضيت كل دقائقها صامتا ، كما  و بعد ان اصدر حكمه فيها ، فوق قدراتنا جميعا و وراء منطقنا ، و
 .تعلمون

 .ليس تماما

فجاة  دافعت عن نفسي بالحقائق التي يستطيع الرجل المفرد ان يراها، ثم. الساعات االولى لقد تكلمت كثيرا في
 قررت ان -الحياة  نق انسان فيرفع في لحظة واحدة جدارا حاسما بين الموت و كما ينشد حبل ما حول ع-

 .اصمت

فاكثر نحو حبل  الكثيرون مني انا بالذات ان التزم الصمت في حين اخذت الدالئل كلها تدفعني اكثر لقد استغرب
ية ال مثيل لها ، الذين سلموني بقدر انا الذي ما تعودت ان اصمت حين كان الموت يهدد الرجال.. المشنقة
 .مصائرهم حبال

 ..، كنت بال شك اكثر الناس استغرابا و انت يا ديما الحبيبة الرائعة

انا  مضى كنت ارمقك و انت جالسة في مقاعد الحضورتنظرين الي مغتسلة باعجاب كان يثيرني و فيما
اتلموت عن موكلي  لو حين كنت انتزع من منصة القضاء حكما بابطا.. منصرف الى الدفاع عن المتهمين

 انغمس و انا سابح في -عواطفي االن   اصدقك-كنت اعتبر هذا النصر هدية لعينيك وحدك ، و كنت دائما 
تمنحينني عاطفة عميقة غريبة كان انقاذي لموكلي هو وحده  كنت.. انتصاري بتصورك تاك اليلة بين ذراعي 

 .الحياة ان من الموت كان يوقد في لحمك انت وهجكان تخلبص انس. الفراش معي الذي اتاح لك ان تنامي في

تعتقدين لحظة انني انا الذي قتلت صديقتك ليلى الحايك؟ هذا السؤال هو الذي  كيف تفكرين االن؟ هل..ترى 
 .الزنزانة وحده ، يؤرقني في اليالي التي قضيتها و حيدا في كان ،

 !اقتل ليلى الحايك انا لم.. ال يا ديما الرائعة
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 التزمت الصمت طوال الوقت ؟ ما الذي ربط لسانك ؟ لماذا ام تدافع عن حياتك انت الذي اذن لماذا : تقولين

 خلصت حياة الكثيرين من حبا المشنقة ؟

 ..هي قصتي كلها هذه

 اكثر - في البدء -االسئلة التي حيرت الجميع و حيرتك انت خصوصا و حيرتني انا  انها الجواب على هذه
 .انسان اخر من اي

في حياتنا عشنا دائما في معزل عنه فاذا به ، فجاة ،اقوى ما " شيء اخر  " لقد كان صمتي اعالنا راعدا عن
 ...حياتنا في

 ؟ من الذي قتل ليلى الحايك اذن

شيء .. ليلى الحايك ، شيء لم يعرفه القانون و ال يريد ان يعرفه شيء اخر هو الذي قتل: اجيبك ببساطة 
 ..مولدنا ، في انا ، في زوجها ، في كل شيء احاط بنا جميعا منذ نتموجود فينا ، فيك ا

 .طليقا كذلك ،و لكن الذي نفذ الجريمة هو وحش غامض ما زال و سيظل نعم انا جزء من الجريمة، و انت

و عانيت ما عانى كل انسان اكتشف فجاة ..وجدت نفسي في الفخ.. فجاة لقد صمت حين اكتشفت هذه الحقيقة
 و ان اترك كل شيء ياخذ مجراه الذي سار. و اذلك قررت ان اصمت. قد اعتادوا عليه بعد يكن رفاقهشيئا لم 

 ..ارادتنا فيه دون ارادتنا و سيظل يسير فيه بصرف النظر عن

 .ذلك جين نقولها ،و لكن حين تمارسها االحداث معنا تصبح غير ان هذه االمور شديدة التعقيد

النني احبك ، و النني لمحت في عينيك و انا جالس في القفص .. انت  لكو لهذا بالضبط قررت ان اكتب
 ..القضاء ومضة شك ارعبتني استمع الى حكم

 و سابرر المور لك حين اشعر انها في حاجة الى تبرير و لكنني ساقول. شيئا على نا حدث و سوف لن ازيد

 .الحق ، كل الحق ، و ال شيء غير الحق

الثقيل الذي  فلنا في الواقع اضع على كتفيك الحمل. في ان تعتقدي ما تشائين حرة -بعد ذلك _ انت  و
فهذا يعني انني انا ايضا كنت  فاذا اخترت ان تواصلي الصمت و تطوي المسالة برمتها.. واجهته بالصمت

 .على صواب

غريب ال مخرج  اذا اخترت ان تفتحي الملف امام القضاء مرة اخرى فسترين بعينيك انك ستدخلين الى عالم و
 .تصمتي  ان- مثلي -منه تفضلين فيه مثلي لو انك اخترت 

و سابدا من النقطة .. المفضل قرب باب الشرفة ، و اقراي القصة كلها بعناية اجلسي االن بهدوء على كرسيك
 .يتيسر لي قط ان ارويها لك التي لم

 ..في منتصف نيسان الماضي بدات القصة بالنسبة لك على االقل

دعاني المحقق الى مكتبه في التاسعة و النصف صباحا ، كان قد سال سكرتيرتي هناء عني في التاسعة و است
و انه ال يريد ازعاجي . حين قالت له انني اصل في التاسعة و الربع الى مكتبي قال لها انه سيخابرني فيما بعد

 .في البيت
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و قد دخل الى الموضوع مباشرة لكن . لد النافذةصوته في الهاتف لطيفا و دافئا ، عكس المطر الذي كان يج
 :و ابلغني . دونما عنف

 .  سنحتاجك نصف ساعة هنا يا استاذ صالح،في مسالة مستعجلة لو سمحت-

المالحظات مالحظتين لهناء، و الغيت موعدا ، لم ينتابني اي شعور غير عادي فالمسالة  سجلت على دفتر
الى  تناولت مظلتي و طلبت من السائق ان يوصلني. ي مسالة عادية تمامابالنسبة لرجل يعمل في المحاماة مثل
 .مكتب المحقق الذي كان يعرفه جيدا

 و تبادلت تحية الصباح مع عدد من الموظفين الذين كانوا يعرفونني –دة ا كالع-جتزت الرواق دونما اعتراض ا
ك فقط جاءني للحظة واحدة شعور غير مريح  و هنا- كالعادة –و دخلت الى غرفة المحقق دون استئذان ...جيدا

 ..حين تجاهل يدي الممدودة و لم يقف

تكلم بهدوء ، و لكن بثقة و برود ، فيما كان يقلب بين اصابعه الغليظة علبة ثقاب ،و قد بدأ ، كما على الهاتف ، 
 :مباشرة و دونما عنف 

  سنسالك سؤالين عن ليلى الحايك-

وسع احد اكتشافها او مالحظتها، فطوال الشهور الثالثة الماضية كنت قد تعلمت و خفق قلبي خفقة بعيدة ليس ب
في المكتب او في :ان اجعل بدني باجمعه ، على السطح ، يمر مرورا عاديا فوق اسمها حين كان يلفظ امامي 

 .من سكرتيرتي او من زوجتي او حتى من زوجها و اصدقائه. البيت

 :و بهدوء سالت 

  الحايك؟ماذا عن السيدة-

 متى شاهدتها اخر مرة؟- -

و الحظت وراء جفنيه بريق العين التي تعرف انها في تلك اللحظة تلعب لعبة الذكاء ، فتراجعت في مقعدي و 
 :كنت افكر حقا التذكر اخر مرة شاهدتها فيها على مراى من شاهد ، و قلت . فكرت 

 انني ال اذكر تماما.  منذ يومين كما اعتقد-

 :ضع االمر كله على الطاولة بيني و بينهو بجفاء و

 . يجب ان تذكر تماما االن-

و .  انني ال اذكر تماما ، فهي صديفة زوجتي و زوجها صديقي و ثمة قضية في المحاكم نتعامل معها سوية-
 في و لكن ذلك ال يعني شيئا ، و لست مطالبا ان ادونه. اراها عادة في امكنة عديدة دون مناسبة او في مناسبة

 .مذكرتي

 :و اقتربت من الطاولة و سالت 

 و لكن هل استطيع لو سمحت ان اعرف لماذا كل هذه االسئلة؟-

و قام عن طاولته و دار حولها واضعا كفيه في جيبي صدارته الرمادية ، و اقترب مني اكثر مما يقترب المحقق 
 :ة في وجهي كما تنقذف سدادة زجاجة ، عادة ، من محامي و لكن اقل مما يقترب من المتهم ، و قذف الجمل
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 .النها قتلت-

لكن حين ارتد صداها من الحائط الداكن كنت قد ابتلعتها حتى  لقد جاءت الكلمة الى اذني اوال و بالطبع ، و
لي قضية ، ال اكثر و ال اقل ، حالة ، جريمة مروعة ،و لكن ابدا لم تعد مسالة  العماق ، و اصبحت بالنسبة

اتصورها  رات عديدة كنت اتصور ليلى ميتة ليسهل علي انر تقييمها ، و ذات مرة جعلت نفسيفي م . شخصية
الوسيلة الوحيدة التي  ، و هي تمتص اخر قطرات اللذة على سريرها ،مجرد جثة ، كنت قد اقنعت نفسي بان

حيل ان اتصور نفسي و النه كان من المست. اخر و ليس ثمة فكاك. تستطيع ان تنهي عالقتنا هي ان يموت احدنا
اريدها ان تموت ليس النني اكرهها و لكن النني احب زوجتي و  كنت. ميتا فقد اعتدت على تصورها كذلك

 كنت اتصورها جثة الن ذلك وحده فقط ، في تصوري ،كان جديرا بوضع. اترك ايا منهما النني لم اكن اريد ان

 .في وقت واحد ديرا بالحتفاظ بزوجتي و بحب ليلىنهاية صحيحة لكل شيء ، وحده كان المر الذي يجعلني ج

تقريبا حين تساءلت  افجا اذن اال بمقدار ما تفجا العرافة بدخول الزبون ، و رغم ذلك فقد كان صوتي مبحوحا لم
 : ، مشددا على كلماتي

 ؟ ليلى الحايك قتلت ؟ كيف -

 ؟ ان تسال متى ؟ هل تعطيني سيجارة من فضلك كان يجب -

 : بتي و ناولتها له ، فتاملها لحظة ، و ابتسم ثم اعادها الي دون ان ياخذ لفافةعل و اخرجت

 . طريقة خاصة في فتح العلبة ان لك -

 .الكل يقولون ذلك -

 : و دخل الى الموضوع بثقة الذي اكتشف كل شيء

 .بيتها علبة مفتوحة بالطريقة ذاتها على باب لقد اوقعت-

 ؟ متى -

 . تلت فيها ، امسالليلة التي ق في نفس -

اما هو فقد ادار ظهره ، و . كاني انا الذي قتلتها و بدت كلمة قتلت ، حين لفظت االن ،جديدة ،تماما و مرعبة
منعت نفسي من البكاء ، و حين صار وراء طاولته فتح درجه بهدوء ،  عندها فقط ارتجفت و عضضت شفتي و

حتى منتصف طول اللفافات و رماها على الطاولة امامي منزوعا غطاؤها من جانب واحد  و تناول علبة سجائر
 .يدعوني الى التدخين ، كان فيها لفافتان كانه

  اين كنت في تلك الليلة ؟ -

 ؟ اية ليلة -

 . اذكرك امس اذا شئت ان _

 .على الشاطئ كنت اشرب قهوة _

 ان تحدا رآك؟ هل تفكر -

 .كال _
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 : و سأل و اشار الى العلبة

 لك ؟ هل هذه العلبة _

 . نعم _

 ...  ساعة12خالل اقل من  هذا هو الخطا الثاني الذي ترتكبه. ال  كنت احسب انك ستقول _

  : من جديد ثم اخذ يفكر باعتناء ، و قال كانه نسي شيئا هاما و جلس ، و بدا لطيفا

 . يا استاذ صالح ... _

  ها هو يصاب بخيبة امل طاحنةكان يتصور نفسه امام قضية خطيرة معقدة اشد التعقيد ، و . و تحير

بنفسه اذا ما  كان كمعظم المحققين قليل الثقة. حين لم ياخذ االمر كله من وقته اكثر من خمس دقائق 
نزال و ينقلب الى شيئ  يفقد قشرته الصلبة حين يرى نفسه في غيرما حاجة الى. واجه خصما لينا

  : هالمي غير محدود وال حاسم

قاتل و تكاد تنجح تقريبا في كل مرة بتخليص  ك هنا تدافع بذكاء عن اكثر منانت محام قديم، رايت _
 . تسقط علبة سجائرك على باب بيتها ، ثم تعترف بانها لك رقبته من الحبل ، و لكن حين يجيء دورك

 : و سالت

 ؟ كيف قتلت _

 يسوري ان اكتشفو على الرغم من انه بدا غاضبا حقا اال انه كان بم. كرسيه كانما لسع  و قفز عن

امامه لعبة  في اعماقه فرحة غامضة حين فوجئ ان المسالة لم تنته بالبساطة التي يتصورها ، و ان
و ال شك انه اكتشف . راسي  طويلة ، و ربما معقدة ، و فحصني بعينيه الصغيرتين محاوال الدخول الى

رافا البني منه متراسا ، و اعطي اعت , ان بوسعي ان اكون ، بسبب خبرتي الطويلة ، مجرما صعبا
 . ارشو كلمة كي ال اخسر عشرا

حصر  انه امامي انا ، ال يستطيع اال ان يكون عاريا تماما ، و انني اعرف ، من مقابالت ال كان يعرف
 : لها ، ابجدية وسائله جميعا، و رغم ذلك فقد كان من الصعب عليه ان ال يمارسها

 . ان اسالككيف قتلت ؟ انا الذي اريد  تسالني _

 : كان ما يزال منحنيا فوقها و قات بهدوء و عندها وقفت ، اطفات لفافتي و اقتربت من الطاولة التي

نفسك هذا الطريق المسدود ، ساساعدك  اذا كنت تريد ان تقول انني شاركت في قتلها ، فوفر على _
 .دغ الى الصدغهذا في راسك ، من الص قليال في اكتشاف االمر ، و لكن قبل ان نبدا ضع

 : و اخذت اقرع الطاولة بسبابتي مع كل كلمة

 . اقتل ليلى الحايك انا لم _

 : و استدرت ، و خطوت و لكن صوته اوقفني

 .موقوف يا لستاذ صالح انت _
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 : ثم اكمل كانه تذكر شيئا

  .لو سمحت ... -
 غرفة المحقق، لقد منعوا عني امضيت بقية ذلك النهار في غرفة مغلقة تقع على مدخل الممر الذي يقود الى

بالطبع ، كافة المقابالت ، و لم ار انسانا اال الذي قدم لي بتهذيب ال مثيل له وقعتي الغداء و العشاء 
المتواضعتين ، و قد اكلت بشهية طيبة ،و عانيت قليال من انتهاء الدخان ، و كان المقعد الخشبي غير مريح ،ثم 

لتني افقد االحساس بالزمن ، و ليس صحيحا ان الساعة في معصمي تستطيع ان النافذة الصغيرة العالية جع
ان قليال من الذين لم يسجنوا ، لسبب او الخر ، يعرفون ان تقدير االنسان للوقت و . تمويني بتقدير سليم للوقت 

 ، و على احساسه بالزمن ال يتوقفان على الساعة و لكن على الضوء ايضا ،و على الحركة ، و على المواعيد
 .نظامه الخاص في تناول وقعاته و الذهاب الى سريره ، و حين بنفرد بالساعة فقط يشعر انه بشكل ما مخدوع 

فقد كان توقيت االحداث جميعا الشاهد االول ضدي . لقد وقفت عند نقطة الزمن هذه النها مهمة جدا في قضيتي 
لشهود كان الزمن ،الذي لم يكن يعني بالنسبة لي اال ، و حين كنت استمع الى مرافعة االتهام و استجوابات ا

عالقات مع الناس و مع نفسي ،قد اضحى بطال منفصال له شخصيته الخاصة ينازلني هنا و هناك كانه خصم 
 .صعب 

هل الزمن صدفة ؟ هذا سؤال ال يعني القضاء ، و ليس ثمة قانون في تراث االنسانية يتعامل مع هذه النقطة 
ني ذاكرتي من شواهد ، و لكن ما اعرفه االن تماما هو ان الزمن لم يلعب الدور الرئيسي في بقدر ما تسعف

و في الشهور التي قضيتها سجينا نشات عالقة من نوع جديد بيني . و لكن بعده ايضا . القضية قبل توقيفي فقط 
 >>.حى خصما محضا و بين الزمن ، لقد كف عن ان يكون بالنسبة لي عالقة مع الناس و مع نفسي و اض

حين تضعون رجال في غرفة مغلقة خمسة شهور ، بال امل تقريبا ، فان الزمن ، اذن ، ال يستطيع ان يكون 
انه تجريد . ان تنظر الى ساعتك فترى انها الواحدة امر ال يعني شيئا . بالنسبة له ما هو بالنسبة لجميع الناس 

ساعة طويلة ، او قصيرة ، هي ساعة قبل الغداء او ساعتين الواحدة بالنسبة لرجل خارج السجن هي . محض 
و لكن ما هي بالنسبة لي انا ؟ لقد تعودت هذا االمر تعودا فظا ، و حين كف الزمن عن ان . بعد انتهاء العمل 

يكون بالنسبة لي عالقة مع الناس و مع نفسي صار الناس ـ و صارت نفسي ايضا اقل اهمية ، استطيع ان 
 صارا طرفا في مسالة حسابية ال تعني احدا ال بمقدار ما تعني عملية حسابية ، باالرقام المحضة غير اقول انهما

 >>.المترجمة الى مال او وزن او مسافة 

لو تركتم وقتا كافيا لي لكتبت كثيرا عن هذه المسالة ، و قد وقفت عندها هنا بصورة عابرة و اخشى ان تكون 
البرر لكن كل االمور التي لم تستطيعوا تفسيرها في سلوكي الى درجة غامضة ايضا البرر لكم صمتي ،

  .ارتضيتم ان يكون تنفيذ الحكم في اسرع من المعتاد
قبل انصرافه في المساء زارني المحقق ، و كان لطيفا جدا حين ابلغني بانه ال يستطيع ان يجزم بادانتي او 

 .ه يخشى ان اكون في موقف صعب ببراءتي او بموقعي بين االدانة و البراءة ، و لكن
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انت االن في اخطر قضية شهدتها طوال خبرتك في المحاماة ، تحتاج الى قدر هائل من اهتمامك و اعتنائك  "-
انني انصحك بان تكون دقيقا .. ، ليس النها معقدة فقط ، و لكن النها تستهدف راسك ، ال راس موكل غريب 

 >>."حققين غدا جدا في اختيار اجوبتك امام هيئة الم

هيئة محققين بهذه السرعة؟ هذا يعني ان الصحافة تضج كثيرا ، و ان لدى االتهام ثروة من االدلة و ان الجريمة 
 >>.بشهة حقا لتكون قد استقطبت اهتمام الناس 

 >>!ليلى الحايك 

زوجتي من ايام الدراسة و لقد كانت صديقة . و فاحت رائحتها القوية فيما كانت العتمة تنزل من النافذة العالية 
و في السنوات السبع التي انقضت على زواجي ال اذكر ان ديما . لكنهما انقطعتا عن بعضهما بعد التخرج

 >>.زوجتي قد لفظت اسمها امامي او تحدثت عنها ، و قد قابلتها الول مرة في عيد ميالد زوجتي 

.  نتعشى في مطعم ثم نذهب فنرقص قليال في ناد ليلي :كنا قد قررنا انا و ديما ان نمضي هذه المناسبة بهدوء 
و هناك التقت ديما بليلى و كنت اضم زوجتي في حلبة الرقص حين اخذت تتبادل الكالم من فوق كتفي مع امراة 

و حين عدنا الى طاولتنا اقترح زوجها ان ننضم الى طاولة ، ثم قدمتها الي و قدمت هي زوجها ، اخرى ورائي 
 الرغم من اننا كنا قد اتفقنا على ان نجعل ذلك االحتفال الصغير منفردا ، قاصرا علي و على ديما واحدة و على

، اال ان فرحتها بلقاء صديقتها القديمة بعد غياب طويل ، و ربما توقها الى معرفة من منا بكسب اكثر انا ام 
 >>.زوج ليلى جعلها تقبل العرض بال تردد

 ، رجال وسيما ، يحمل وجها شابا ال تستطيع عبره استكشاف عمره، كان قصيرا كان زوج ليلى ، سعيد الحايك
و منذ بدا يتحدث كان من الميسور ان يالحظ المرء انه . بعض الشيء و لكنه نحيل الى درجة تخفي هذا القصر 

ضا انه و كان واضحا اي، شديد الذكاء ، واسع االضطالع ، يجيد االستماع الى اي موضوع و المشاركة فيه 
فهو يالحق دون ان يتوقف عن االستماع او الحديث : و يغار عليها بصورة ذكية . يحب ليلى بصورة ال تصدق

، نظرها اينما تنقل ، و يدرس اهتماماتها بالرجال و االزياء و اللوحات في محاولة واضحة الكتشافها حتى 
 >>.االعماق

و في .  من شعور غامض بانه لم يمتلك حبيبته تماما ، بعدو كنت اعرف جيدا هذا النوع من الرجال الذي يعاني
سبيل ان يحقق هذا الهدف المعذب بخوض مغامرة صعبة الكتشافها كي يوظف هذه االكتشافات اليومية في 

 >>.عملية تطويق مرهقة ،و تلبية كاملة لكل اشواق المراة و مطامحها و نزواتها 

ان العالم الذي يجتذب المراة و يرويها عالم شاسع و كلما . ا و كنت اعرف ايضا ان هذه معركة خاسرة حتم
اكتشف الرجل مساحة منه اطل منها على مساحة اكبر لم يكتشفها بعد، و يزيد ذلك في شعوره بانه لم يمتلك 

، و اما المراة فينتابها شعور مرير بان اكتشافها بهذه الصورة يفقدها كثيرا من اسرار االنثى . المراة بعد تماما
و هي امام تقدم الرجل الذكي في مجاهلها تتراجع و . يضيع عليها فرصة ممارسة دورها كمعيد ساحر غامض

 >>.تنكمش 

 >>"ان ليلى الحايك امراة سهلة :" وحين قمت مرة اخرى ارقص مع زوجتي قلت لها 
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ع نفسه من التفكير بها كانت ليلى نصف جميلة ،لكنها تتوقد باهتياج مثير و ليس بوسع الرجل العاقل ان يمن
 >>. كعشيقة 

 >>"لماذا تعتقد ان ليلى الحايك امراه سهلة ؟:" و قالت لي زوجتي 

و تلك اللحظة بالذات ،فقط ، قررت ان ابذل المحاولة ،ذلك انه ليس بوسعي اعطاء جواب اخر ، ليس لزوجتي 
 >>.فحسب ، و لكن لنفسي ايضا 

 >>"هل تعتقد انها ال تحب سعيد ؟:" رى و حين التزمت الصمت سالت زوجتي مرة اخ

 >>.لست ادري ، و لكن اعتقد انها ، لذلك امراة سهلة .. كال ، انها تحبه جدا و تريد ان يظل يحبها _ 

 >>"لقد شربت كثيرا : " و فغرت ديما فمها ، و ابعدتني عنها و تاملتني ساخرة ثم قررت 

 امر في تلك اللحظات العابرة التي يشعر فيها االنسان انه و لكنني كنت. و لم اكن قد شربت كثيرا حينذاك 
يستطيع ، لو بذل قليال من الجهد ، ان يمتلك العالم ، ان لحظات تشبه ان يكون المرء قد شرب كثيرا ،و صار 

و ان ما ينقصها . بوسعه ان يصدق بان النظريات التي يحملها حول االشياء و الناس و القيم كاملة في صدقها 
  . هو ان توضع في مكان تفرخ فيه تجربة مافقط

 >>: وحين جلسنا قال سعيد باسما 

 >>. انني اسمع عنك انك محام المع ، و انا في الحقيقة فخور بمعرفتك -

و نظرت ليلى الي ، ربما الول مرة ذلك المساء ، و درستني في نظرة واحدة ال تجيدها غير المراة الحقيقية ، و 
و من ناحية اخرى كنت مهتما في ان احول .ان اعرف فيما اذا كنت اجتزت ذلك االمتحان كان من العسير علي 

بين زوجها و بين اكتشاف ايما شيء ، كنت اريد ، بشكل ما لست اعرفه ، ان تدرسني من وراء ظهره ، كي ال 
 .تتقاطع نظراتها بعينيه الذكيتين ، الشديدتي المالحظة

 :و مضى هو كانه لم يقل شيئا بعد

 .  اود لو تعطيني غدا نصف ساعة استشيرك فيها حول مسالة تخص صديقا -

 .اي نصف ساعة تشاؤها غدا _ 

ذلك انه اذا . كنت اريد ان اعرفه . و حتى تلك اللحظة لم اكن قد عرفت بعد ايا من صنارتينا قد شبكت االخرى 
اما هو فقد كان يهدف بال . زوجة السهلةكان طفل االرملة افضل الطرق اليها فان الزوج هو الطريق الوحيد لل

شك الى ما هو اكثر من استشاره تخص صديقا ، فليس من المعقول ان ينتظر رجل اعمال ناجح مثل سعيد 
و سواء كانت صنارتي هي التي اصطادت صنارته . الحايك مصادفة في ناد ليلي ليهام بمسالة صديق مزعوم 

 .فقد كنا، ببساطة ، خصمين صعبين . ن يكون شديد الحذر او العكس ، فان على كل منا منذ االن ا

و تركته يرقص مع ديما و راقصت ليلى بوقار ، و حرصت ان ال اطرح عليها ايما سؤال ، اما هي فقد كانت 
ابسط مما توقعت، و قد سالتني اذا ما كنت اعلم حقا ان ديما رائعة ، و سالتني عن عملي و مكتبي و سيارتي و 

نت اشعر انني يجب ان البي شوقها الى اكتشاف االخرين ، لقد كانت اجوبتي تزرع في راسها اسئلة عائلتي و ك
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جديدة ، انها ترتاح الى ان تلعب معي لعبة زوجها معها ، فاذا استمر ذلك بعض الوقت فالى اين سينتهي؟ كنت 
 .و لكنني تصرفت كرجل يستعصي على االمتالك . شبه متاكد من النتيجة 

 "انها سيدة بليدة : " ناهما على باب النادي و قلت لزوجتي و ودع

 .و لكنني في اعماقي كنت متيقنا انني غرست نفسي في اعماقها 

لقد كانت هذه اللحظة بالذات هي بداية الجريمة التي اودت بحياة ليلى الحايك و التي لم ارتكبها انا ، و رغم ذلك 
 .حكمت بالموت بسببها 

 ....دة في تلك اللحظة ، تقف نقطة سوداء غامضة في مشروع عالقتي بليلىو كانت مسالة واح

 ماذا تراه يريد مني؟

و لكن هذا كله سيبدوا لكم االن ، ايها السادة ، كانه خارج الموضوع ، و في الحقيقة انه ليس كذلك تماما ، ان 
ة و ربما كان اكبر خطا يرتكبه  انما هي حلقة واحدة في القص- حتى لو كانت جريمة قتل بشعة -اية حادثة 

القانون هو انه يحاول تشريحها منفصلة قدر االمكان عن اي شيء اخر ، و عندها ال يستطيع ان يكتشف فيها 
اكثر مما يستطيع المخبري ان يكتشف من قطعة الجلد انسانا ، صحيح ان القانون يظل مهتما في البحث عن 

 يكسب قيمته فقط حين تكون هذه االسباب و القرائن قريبة بصوره االسباب و القرائن ، و لكن اهتمامه هذا
مباشرة للجريمة ، ان الجريمة بالنسبة للقضاء هي قصة مسطحة ، فيما هي في الحقيقة قصة ذات ثالثة ابعاد ، 

انتم ال تستطيعوا ان تحكموا على هملت ، االن ، بالموت ،ذلك انه استطاع في . مثل كل شيء في هذه الحياة 
اربعمئة سنة ان يقنعكم بان الجريمة التي ارتكبها انما هي حلقة واحدة من قصة ال يمكن تمزيقها ، و لو 

احضروا امامكم رجال قتل اباه ليتزوج امه لشنقتموه دون تردد ، و لكنكم ستفكرون الف مرة قبل ان تمسوا 
  .شعره من راس اوديب

 بعد ان هاتف طالبا مني انتظاره،زارني سعيد الحايك في مكتبي ظهراليوم التالي ، 

 و حين دخل طلب فورا ان نمضي فنتناول الغداء في مكان مريح، اعتذر

 لزوجته و فعلت مثله ثم ذهبنا بسيارتي الى مطعم اسماك يقع على بعد ثالثة 

 .اميال من المدينة

 و في الطريق ، فيما كنت اقود السياره بنفسي الن السائق كان غائبا لسبب ال

 هحاول سعيد بطريقه ذكيه ان يوحي لي بانه يحب زوجته حبا عميقا ،اذكر

 و كان هذا كله تمهيد لما سياتي ، و يبدوا انه فكر مليا في طريقة يدخل بها

 .الى الموضوع ثم اكتشفان ابسطها هو االفضل 

 لم نكن قد بدانا االكل بعد، حين اعتدل في جلسته و منح صوته تلك الرنة التي 

 : رجل حين يريد ان يبدو مخلصا و حاسما و موجزا في وقت واحد يعطيها ال

  نحن رجالن عاقالن يا استاذ صالح ، و ينبغي ان ال نسيء تقدير ذكاء كلينا ، -

 .ان المصادفة وحدها هي التي ستجعلنا شركاء في القضية التي ساعرضها عليك 
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 . ابتسمو كي ال اجيب قدمت له لفافة فاخذها و دقها على الطاوله و

  طريقتك غريبة في فتح العلبة ، لماذا تفتحها هكذا ؟-

 انني ادخن كثيرا و اخشى.  كي اظل على معرفة بعدد ما تبقى من سجائري -

 ان اجد مفسي دون لفافة على حين فجاة ، فينتابني شعور بانني اعدوا في

 .الشوارع و امام الناس دون سروال 

  ثم صارت عادة؟-

 . اجل-

 ع صعب كما يبدوا ، و لذلك فهو يحرص على خلق جو من الصداقة انه موضو

 الحميمة قبل الشروع في الحديث ، و حاولت ان اسهل له مهمته بالصمت ،

 :و االبتسام مستشعرا قلقا غامضا كانني على ابواب عرض ال يقيم 

 انني مثلك احب زوجتي ، و لست ادري كيف تشغلك هذه المسالة ،..  استاذ صالح -

 فماذا تفعل ؟..  لكنني اريد ان اسالك ، لو كانت زوجتك تمتلك ثروة كبيره و

 و لم اكن اتوقع مثل هذا السؤال ، لم اكن في الحقيقة قد فكرت به من قبل ،

 .و اهم من ذلك لم اكن اعرف الجواب الذي يريد لبتكئ عليه الى نقطة ثانية 

 ذا موعد طبي و ليس  ان ليلى هي وحيدة الب ارمل سيموت في اسبوع ، ه-

 .غير ذلك على االطالق، و في اسبوعين فقط سترث ليلى ثروة 

 :و حين الحظ دهشتي وضع االمر في نصابه 

 . انني احب ليلى و لست اريد ان افقدها بايه وسيله -

 :و مضى شوطا اخر 

 هل تفهمني؟.  ال اريدها ان ترث هذه الثروة-

 نفسك  افهمك ، خصوصا اذا اردت ان ترثها ب-
 

 : و سحب كرسيه الى االمام و اتكا على الطاوله 

 فانا الذي اسات شرح الموضوع برمته ،.  ال تسئ فهمي ارجوك، و لكن معك حق -

 :لنضع االمر كما يلي

 انا احب ليلى ، ال اريدها ان ترث ذلك المال كي ال يفسد علي كل شيء ، 

 .و ال اريد انا ان ارث ذلك المال 

  اللحظة اذكى بكثير مما تصورت ، و اكثر التصاقا بتلك االنانية و تبدى لي تلك

 .النبيلة التي تستعصي على الفهم 

 قبل ان يتتزوج والد ليلى امها كان مغتربا في االرجنتين ،و الحقيقة انه " -

 جاء من هماك براسماله الذي بنى فوقه ثروته ، و قد ماتت والدة ليلى في
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 و قد اوقف حياته على.  المفجوع لم يتزوج مره اخرى وقت مبكر ، اال ان الوالد

 العناية بابنته التي كانت حقا وحيدته في هذا العالم ، و قد اوصى لها بالطبع بثروته

 .كلها ، و اخشى االن ان يكون ذلك العجوز الطيب قد ارتكب خطا لم يتوقعه 

 ."فيدمر ابنته و سعادتها من حيث اراد مساعدتها 

 افهم قلقه ، فهبوط ثروه مفاجئة على امراه هو امر ال يستطيع ايقلت له انني 

 انسان ان يضمن نتائجه ، و لكنني افهمته انني لست ارى ايه طريقه لمنع

 .ذلك االرش عن االبنه ، و سنبدوا مضحكين لو اننا بذلنا المحاوله 

 ا ،  انني اعرف ذلك كله و قد فكرت فيه مليا ، اال ان االقدار و جدي حال م-

 .هو الذي من اجله طلبت مقابلتك

 و بدانا ناكل صامتين ، و لم استعجله النني كنت اود التفكير باالمر ، انني لم

 اواجه قط مثل هذا الموقف ، واجهت عشرات من المواقف المضاده، و لكن ابدا

 ثم ماذا يحدث في. لم يجئ انسان عندي كي اساعده في التخلص من ثروه،

  التي كنت ارتبها باعتناء ؟عالقتي مع ليلى

  !!صنارته هي التي اصطادت صنارتي: ان شيئا واحدا هو االكيد االن 
 . لقد استطعت ان اعرف ان والد ليلى حين كان شابا طائسا في االرجنتين،رزق بابن غير شرعي -

قة الصغيرة في امانة و ابتسم ليجعلني افهم انه هو نفسع يشك في هذه الحقيقة ، ثم اكمل مرتاحا الى تلك الصف
 :مثاليه 

و مثل كل والد شرقي يريد العوده الى بالده اعطى االبن اسما اخر ، و اعطى االم رشوة صغيره ، و  .. -
 .قرر لكليهما مساعده دائمة و انزل الستار بهدوء على ذلك المشهد من المسرحية 

 :و وضع سكينته و شوكته على حافتي الصحن و اكمل 

لتني رساله مغفله ، منتزعة من قصاصات صحف ،دون توقيع ، تقول انه ال ينبغي علينا منذ يومين وص
 .االستئثار باالرث و اننا يجب ان نذكر الشاب الذي امضى حياته محروما 

لديه .. من الواضح انه يريد رفع الدعوى ، و ان هذه الرساله هي تهديد اولي : و رمى الرسالة امامي و قال 
و لست ادري لماذا لم يوقع هذه الرسالة كانه يريد ان يوحي لي بان وراء االمر قوة .. ن الوالد بعض الرسائل م

 على اي حال ، لماذا ال نستبق االحداث ؟ لماذا ال تتولى القضيه انت و تدافع عن حقه ؟.. ما 

سيبت ان عاجال او و اصبت بقليل من الدوار ، و لكنني قلت له ان مثل هذه القضيه لن تكون الحل ،فالقضاء 
 .اجال باالمر 

 ليس تماما ، انا واثق ان اوراق الصبي ليست كاملة ، انه امر يحدث دائما في مثل هذه القضايا ، كما تعلم ، -
ان ما نريده االن هو ان ال يتوصل القضاء الى قرار اال بعد فتره طويله ، انا .. و لدى ليلى اوراق مضادة 
 هو مجرد افاك ، و انه سيقبل رشوه صغيره ليسقط دعواه ، و لكني ال اريد ان واثق ان الشاب االرجنتيني
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اعرض هذه الرشوه اال في الوقت المناسب ، نريد االن ان ندفع القضية الى ممرات طويله من التعقيد ، و لسنا 
 .نرغب في ايه تسويه اال بعد فتره طويلة ، ربما طويله جدا

 .دث شيء غير عادي ، و عند ذاك فقط سيخسر الصبي  لنقل حين اموت انا، او حين يح-

 :و صمت قليال و فكر فيما قاله باعتناء ثم وصل الى المرحله االخيره 

 ان ذلك كله يحتاج الى محام المع ،ال تربطه بنا عالقه وثيقه ، و يتمتع بامانه و سمعه تجعالنه يحجم عن -
 .استغالل قضيه من هذا النوع 

 :ار و فورا وصلت الى قر

 ساطلب منك يا سيد سعيد بضعة وعود ، كرجل شريف ، قبل ان نبدا ، و فيما عدا ذلك بوسعك ان تعتمد -
 .علي اذا كان ما ذكرته هو كل شيء

 :و وقف ضاحكا و مد يده 

 . كنت متاكدا اننا سنتفق يا صالح -

كي بايجاز و دون اي ايحاء و ترك الرساله الموجزه المغفله معي ، كانت من كلمات مقطوعه من الصحف ، تح
 .قصه االرث و قصة الشاب االرجنتيني الذي نبع في الوقت المناسب 

*** 

كان ثمه سلسله من الوصوالت الرسمية ارسلت من والد ليلى الى : و في االسبوع التالي استكملنا اوراق القضية 
عي ، ثم رساله عزاء الى الصبي سيدة ارجنتينية منذ زمن بعيد ، ليس فيها اي ذكر البن شرعي او غير شر

و كتبت .ليس فيها اال برهان اال على شيء واحد هو ان الوالد كان ذات يوم يحب االم بصوره غامضه فريده 
الى الصبي الذي كان كما قالت الرساله المغفله يعرف القصه و الذي كانت الفكره تروقه الى حد بعيد ، و قالت 

و لكن . و كان هذا يكفي االن لبدء القضيه .لالوراق امر شاهدين او ثالثة رسالة الصبي انه تدبر باالضافة 
و لم اكن اعرف حتى تلك اللحظة ، ماذا كنت . الوالد المريض لم يمت ، و هكذا لم يكن امامنا اال االنتظار 

المر برمته انوي تماما، كان يخيل الي انني ساجد طريقة لقلب الموضوع ، موضوع ليلى ، ثم انني كنت اعتبر ا
 .عباره عن تحد مهني ال مناص من خوضه

كان سعيد في واحده من رحالته التي ال : لقد ضربت الصدفة ضربتها الثانيه حين قامت ليلى بزيارة لزوجتي 
تنقطع ، و عدت انا مبكرا للبيت ، و امضينا سهره عادية، شبه بارده ، و حين انتصف الليل طلبت مني ديما 

 .تي ايصال ليلى بسيار

و لم نتبادل اال حديثا موجزا في الطريق، ثم اوقفت سيارتي و اخذت المصعد معها الى الطابق العاشر ، و امام 
كان الباب ذا اطار خشبي بارز ، . الباب طلبت مني ان اتناول المفناح عن الحافه العلويه ، حيث تركته الخادمة 

 : المقفتاح فناولته لها، و قبل ان تفتح الباب الحظت و قد مررت اصابعي في الطرف ، فوقه ، حتى عثرت على

 . انت اطول من سعيد ، انه يبدوا مضحكا حين ينط لبتناول المفتاح -

 .و تصافحنا ببرود و عدت الى البيت
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لقد انزعج سعيد اشد االنزعاج حين روت له زوجته ما جدث ، و اتصل بي خصيصا ليذكرني بان عالقتي بهما 
دة، و اقترح ان امتنع عن القيام باعمال مهذبة من هذا النوع كي اجنب زوجته اي شعور يجب ان تكون بار

 .بالصداقة تجاهي ، و قد رايت انه ، نظريا على االقل ، على صواب 

و حين مات والد ليلى تولى محامى العائله امر تصفية االرث ، و في الوقت المناسب قدمت االعتراض ، 
ه شديدة التعقيد ، و بدات اللعبة المسلية تزيد من عالقتي بسعيد ، الذي كان يروقه ان فاندفعت القضية الى اروق

 .يمر على مكتبي بعد عبوط الليل ، ليتحدث و يشرب و يضع خطط المستقبل 

كانت غاضبة و لكنها تركت . و لست اذكر االن بالضبط متى جاءت ليلى اول مره الى المكتب مع سعيد 
العائله ،و يعدد االثباتات التي تبرهن ان ذلك الصبي الدعي كاذب و لص ،و عرض زوجها يشرح لي موقف 

 .علي في اخر الجلسه مبلغا من المال كي اخسر القضيه او على االقل اتخلى عنها

و كانت ليلى معجبه بموقفه ، و قد الحظتها تتابع جدله مفتونه و فخوره و انتابني شعور غريب بسعاده غير 
ر على بالي ، فجاه ، انني استطيع تحطيم عالقتهما في دقائق لو نفضت الحقيقة ، امامهما مفهومة حين خط

 .و لكن هذا الشعور باالنتصار جعل امر اعالنه ثانويا . بحذافيرها 

و قلت لليلى انني ، بغض النظر عن احترامي لصداقتها مع زوجتي ، فانني ال استطيع ان اخذل موكال استلمنني 
 . انه حقه و مصيره معا على ما يعتقد

لن اكون مزورا ، و لن اكمل القضيه اذا كانت خارج نطاق :  ان لدي شيئا واحدا استطيع ان اعرضه امامكما -
 .العدل و الحق 

و قد فوجئت انا كما فوجئ سعيد بموافقة ليلى ، سعيدة على هذا العرض ، و في الحقيقه فقد كانت اكثر سعاده 
 :ت بقفزة مرحه عن مقعدها و مدت يدها نحوي و صافحتني مما توقع كالنا ، فنهض

 .  انا اعرف انك محام شريف ، و اقبل وعدك دون تحفظ-

لقد كانت واثقة تماما انه ، عاجال او اجال ، سيثبت حقها، و كان بوسعها كما يبدو ان تنتظر مطمئنه اذا كان 
 .ا ،فلم يعد ثمة ما تخشاه النزال شريفا ، و قد اعطيتها انا الكلمة التي كانت تريده

و حين خرجت مع زوجها من المكتب بدت صديقة حميمة تعتقد ان ما يحدث في قاعة المحكمة ليس هو اال 
 .معادلة حسابية اشارك انا من طرف اخر في وضع حلها الصحيح ، الذي هو بال نقاش مصلحتها المحضة 

تمة جدا االن بتذكيري بوعدي ، ليس ذاك فقط ،بل و قد توقعت ان تزورني منفردة فيما بعد ، فقد اضحت مه
كانت تريد ايضا ان تجعل من صداقتها الحميمة مع زوجتي و معي في ان واحد الرقيب الساهر الذي يعمل ، 

  .داخل ضميري لمصلحتها 
ذكر انها في االسبوع الذي جاء بعد ذلك قابلتها مرارا في منزلنا ، و لكنها كانت توفر علي امر ايصالها، و ال ا

تحدثت عن قضية االرث ابدا، اال حين جاءت الى مكتبي بعد ذلك وحدها لترجوني ان ال اشجع زوجها على 
 .القيام بعمل احمق لمصلحتها ، كان يحاول اغرائي او اغراء الصبي بمبلغ من المال لنتخلى عن القضية 
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ي اعرفه و اعرف انه لم يرتكب عمال من  انا الذ–انت تعرف كم يهتم بمصلحتي ، و لكنه ال يعرف والدي  " -
 احيانا االحظ ان سعيد يشك في االمر ، و قد يدفعه هذا الشك الى اغراء الصبي بالمال ، ارجوك ان –هذا النوع 

 ."ال تشجعه ، لياخذ العدل مجراه و انا واثقة من النتيجة 

 :و وجدتني اقول 

 . لو كنت مكانه الشتريت العالم كله لك -

فجاه ثم ابتسمت ، و هزت راسها كانها تشكر مجاملة رسمية ، و دارت دورة واسعة حول و تضرجت 
 :الموضوع لتعود من حيث ال تدري ، الى جانبه االخر 

  كيف حال ديما ؟-

لقد اصابتها كلمتي في قلبها فذكرتها بزوجتي ، لقد اعتبرت كلمتي غزال ...ان ذلك يوي بشيء كثير ، كثير جدا 
ما ارقها ، و لكنها لم تستطع ان تقبلها على محمل رسمي و عادي ، لقد اعتبرتها رغم كل شيء غير شرعي ،رب

 .غزال ال يمنع شرعيته اال معرفتها بديما

 .كانت ديما بالمصادفه تقوم بزياره لشقيقتها في بغداد ، و بدت فرصتي الكبرى التي ال يمكن لها ان تعوض 

 .ن تكون ديما غائبة انقطع عاده عن تناول وجبات منظمة  ان ديما في بغداد ، هل تعرفين؟ حي-

و . و صمتت ، حين انفتحت حواس االنثى فيها على وسعيها ، كشبكات التقاط هائلة متحفزة لالصطياد 
 :مضيت 

 . لو لم يكن سعيد يكرهني بسبب هذه القضيه اللعينة ، لدعوت نفسي للعشاء عندكما -

 :ت و ببطء و لكن بخوف و تردد ، قال

 . انه مسافر -

  اذن لماذا ال نتعشى معا؟-

 . سيغضب -

و تنفست الصعداء ، وكففت عن السؤال ، ذلك ان الموضوع قد انتهى باسرع مما توقعت، و ربما دون ان تتوقع 
 كانت هناء قد غادرت المكتب فلبست معطفي ، و حين صرنا على باب المصعد امسكت يدها و ادخلتها –هي 

 سيارتي فيما كان المطر ينهمر بغزاره الى مطعم بعيد ، لم نتبادل كلمة واحدة ، و لكنني اقنعتها امامي ، و قدت
بشرب كميه من النبيذ اكثر مما ارادت ، و اكلنا بشهية ، و حين دعوتها الى الرقص لم تتردد ، و رقصنا بوقار 

ما كانت قريبة من اذني و مشيرة الى ، و في المره التالية ضممتها الي ففقدت انتظام حطواتها ، و قالت في
 :خطواتنا 

 . لقد خرجنا عن القواعد -

 :و قلت بهدوء 

 . ان القواعد الجديدة ال تكتشف اال بالخروج عن القواعد القديمة -

 :و دفعتني بعيدا عنها بعض الشيء ، ليس كثيرا ، و قالت 
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 . انت تعرف كم احب سعيد-

  . انني ال اطلب منك ان تحبيني مثله-

  ماذا اذن ؟-

  بالنسبة لي ؟-

 . نعم -

 :فعدت و ضممتها الي و قلت لها دون ان اتركها تنظر الي 

 . انني اريدك فقط -

و لم تقل شيئا ، كانت تفكر مليا باالمر ، و لكن بقلق غامض، اخذتها الى الطاوله و شربنا قدحي نبيذ دون 
 :مناسبة ، و انتهت فجاة الى قرار

 ننا نقوم بعمل سيء ،كال يا صالح ، ا

و التزمت الصمت ، كنت حزينا حقا و قد جعلت ذلك يبدو اكثر مما هو في الحقيقة ، و اخذت تراقبني بهدوء و 
 >>:ما لبثت ان قالت 

 . كان ال يجب ان تقول ذلك ، على االقل لم اكن اتوقعه منك انت -

انني ال استطيع ..  اطراء مخلصا النوثتك انا اسف ان كنت قد جرحتك ، و لكنني ارجو ان تعتبري صفاقتي-
حسنا، اتعتقدين ان االمر بالنسبة لي هو بسيط الى هذا الحد ؟ .. ان اكون قريبا منك الى هذا الحد و ال افكر بان

اال تعتقدين ان قوة اكبر مما بظنين هي التي دفعتني نحو امراة غير زوجتي منذ سبع سنوات ، ساعتبر دائما 
 .ة الوحيدة التي يهمني ان اربحها انني خسرت القضي

هناك طراز من النساء تثيرهن الكلمة العارية و تحطم كل مقاومتهن اكثر مما تستطيع اللمسة او .و تضرجت
تفعل ، انهن حين يستمعن الى الكلمة العارية يعتبرن ان اصعب حواجز العالقة قد تحطم بل ان العالقة العارية 

 . هناك اي مخرج النكارهاذاتها قد حدثت فعال و ان ليس

لقد اخذتها الى السياره و صعدت معها الى الطابق العاشر ، و امام الباب وقفت اسالها بنظرات واضحة قرارها 
 :االخير ، فقالت 

 . ساقول لك ال ، مرة اخيرة ، و ارجو ان ال تشعرك هذه الال باهاهة تغير في موقفك من قضية االرث -

 :باب و تناولت المفتاح و انا اقول و مددت يدي الى حافة ال

 . ستربحين القضية انت ، قلت ال ام نعم، لقد اشتهيتك قبلها و االن ساظل اشتهيك الى االبد -

و فتحت الباب و خطت الى الداخل مترددة بعض الشيء ، و لحقنها دون ان اتوقف عن الكالم ، و حين جلست 
 :ي ، و جلست على المقعد المقابل ، و قالت بهدوء في الصالون احضرت لي بصمت كاسا من المارتين

 . االن استطيع ان افهم لماذا تربح قضاياك دائما -

و ابتسمت ، ثم ضحكت و هي تدفع راسها الى الوراء ، فبدت ضجيعة تسخر من قدرة الرجل على امتالكها ، و 
 :سالت و هي تطوي خجلها في ضحكتها حتى ال يستطيع الرجل ان يميز بينهما 
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  هل فكرت جيدا؟-

و قبلت هذا الحل دون نقاش ، لقد رمت المسالة على كتفي و اعتبرت نفسها في المكان االقوى ، بالنسبة لها كان 
القرار اغلب الظن هو مزيج من اشتهاء ال يصد، و من صفقة قضائية صغيرة ايضا و من شعور صاعق انها 

احد ، و فوق ذلك كله من مصادفة مليئة بالتناقضات و انثى ما تزال تستعصي على االمتالك من قبل رجل و
 .االثارة ، و مثل كل مصادفة ، فهي مغامره عابرة ال تترك في حياتها بصمات خطيرة 

و قد تم االمر بال طقوس ، على ذلك المقعد الطويل في غرفة الجلوس ، و حين طحنتها اللذة القت براسها الى 
و بدا لي ذلك التصور دون ضير ، فقد كان ذلك ، منذ االن هو الطريق .. الوراء، و تصورتها لوهلة جثة 

 الوحيد للخروج من حياتها دون ان افقدها و دون ان افقد ديما 

و عاد سعيد مساء اليوم التالي ، و قد اتصلت ليلى بي لتقول لي ذلك ، كانها كانت تخشى ان ازورها ، و عرفت 
 ..ائما بعد ان وضعت الهاتف ، انها تتوقعني د

و لكن االمر بالنسبة لها كان اكثر من ذلك ، كانت االن تمتلك شيئا ال يعرفه سعيد ، و ال يمكن ان يعرفه ، لقد 
ارتدت االنثى فيها الى مواقعها االولى الغامضة المليئة باالسرار و الغموض المثير ، و صار سعيد بالنسبة لها 

 .ة بالحبرجال ال يعرفها تماما، و بالتالي اكثر جدار

كيف يمكن للقانون ان يفهم ذلك؟ كيف يمكن له ان يعرف ان الحب االنساني ال يعني االنفراد، كيف يمكن ان 
 يدرك ان ما فعلته ليلى لم يكن في الواقع اال دفاعا عن انوثتها امام الرجل الذي تحب حقا؟

طاعت تلك اللحظات العابرة ، في و لكن االمر بالنسبة لي كان اكثر بساطة ، لقد حاولت ان اقول كيف است
 .النادي الليلي ان تنموا دون سيطرة من احد الى ذلك الحد

ان الحقيقة الوحيدة في هذا العالم ايها السادة ليست القانون ، ليست اي نوع من القانون ، لكن النساء ، اقول 
و كي نهز هذه العادة ، و نجعل منها النساء ، ال المراة الواحدة ، الن المراه الواحدة سرعان ما تضحي عادة ، 

 .شيئا ممتعا، فاننا مالزمون بكسرها

ان ليلى الحايك لم تخن زوجها ، ستبدو هذه الجملة مضحكة للوهلة االولى ، و لكن اذا كانت حقا غير صحيحة 
امراة اال فان عالقة ليلى الحايك بزوجها حقا عالقة تعيسة ، و بماذا يمكن ان توصف عالقة يومية بين رجل و 

 .بانها تعسة اذا كانت قيمتها كلها هي الفراش

اننا حين نعتاد زوجاتنا و عشيقاتنا فان كمية الفراش في حبنا لهن تصبح كمية صغيرة ، و نحن حين نذهب الى 
الفراش مع امراة اخرى فاننا ال نعطيها حبا و لكن نعطي انفسنا اكتفاء من نوع لم يعد من اليسير الحصول عليه 

 . فراش الزوج و الزوجةفي

. و انا لم احبها ، و قد ذهبنا الى الفراش تحت دافع من المصادفة و االشتهاء و التغيير. ليلى الحايك لم تحبني >
و نحن لم نستعمل في عالقتنا حصة زوجها منها و ال حصة زوجتي مني ، و لكننا استعملنا القوة الفائضة التي 

 .ج طوق العادةافرزتها المصادفة و الشهوة خار
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ان عالقتي بليلى الحايك جعلت من ديما انسانة اكثر معنى مما كانت و اقل عادية مما هي ، ان حبي لها لم يقل 
 .، و لم يزدد بالطبع ، و لكنه اختلف ، و هذا شيء ضروري اذا اردناه ان يبقى 

نعرفها اقل ، و كي نجعلها تتوقد ان الزوجة هي قيمة اجتماعية رائعة ، و لكن كي تظل انثى يتوجب علينا ان 
 .يجب ان نحولها كلما مضت للفراش الى امراة اخرى ، امراة ثانية 

 هل تفهمون؟

 .ان هذه المسالة ال عالقة لها بكمية الحب ، و لكن بنوعه و بتجدده فقط

الزوج بان ان الزواج هو مصادفة نعطيها معناها بقرار ، و لكن ذلك القرار ال يعوض قرارا اخر في اعماق 
 .ينام مع امراة اخرى

لم تكن عالقتي بليلى الم مصادفة توجت قرارين اتخذ كل منهما على انفراد في اعماقي و اعماقها ، و ربما دون 
 .وعي

ان المصادفة ايها السادة، هي قيمة واقعية في حياتنا ، كالقانون و العدالة و الجريمة ، و قد جاءت تلك المصادفة 
رصة الثبات انوثة مسلوبة هي سالحها الوحيد في اعماقها امام زوجها، و جاءت لتعطينى دون كي تعطي ليلى ف

 .ان اقصد تجديدا لعالقتي بزوجتي 

و رغم ذلك فهذا الشيء ال يمكن تفسيره بمعادلة حسابية باردة ، و انا ادفع االن ثمنا عادال لهذه المصادفة غير 
شت سنواتي العشر االخيرة بين مواد قانون حسابي صارم ، ان هذه المعترف بها، و قد اكتشفت ، انا الذي غ

 .المصادفة هي قوة مقررة ، فوقنا جميعا النها تلبي حاجة في اعماقنا جميعا ، لها فعل الواقع

 .لست اذكر شيئا بارزا حصل بعد ذلك

ع عدد ال يحصى من لقد مضت القضية تتعقد و تزداد تعقيدا في اروقة القضاء ، و لسنا ندري االن كيف نب
جاءوا من اعماق الماضي يتحدثون عن والد ليلى الحايك ، بصوره متعادلة ، و في الوقت ذاته لم تنقطع .الشهود

 .عالقتي بليلى ، على الرغم من انها لم تتطور 

 لم يكن سعيد الحايك حتى على شك في عالقتنا ، ذلك ان ليلى لم تكن تحب رجال اخر امامه ، بل كانت تحبه
بصورة اكثر عمقا و تمكنا ، و لم تكن ديما ايضا تشك باي شيء ، النني كنت و ما ازال الرجل الذي يحبها 

بصورة ال يمكن ان تفتر ، لقد كان الخطر الوحيد الممكن هو فقط في ان تنمو عالقتي بليلى وراء تلك المغامرة 
 . اي حب–ضحي بالنسبة الي مجرد عادة ان اضحي بالنسبة لها اكثر من مجرد وسيلة ، و ان ت. المصادفة 

و .. سيبدو غريبا عليكم ايها السادة ان ال اجد فرفا بين العادة و الحب، و لكن االمر لو تفكرتم به قليال ،هو ذلك
لذلك كنت اقول قبل قليل ان الفراش ال يكون عادة ، فهو شيء ال عالقة له بالحب ، و ان الحب الحقيقي ليس 

 .فراشا فقط

رت ايام كثيره خالل االسبوعين اللذين سبقا اعتقالي لم اشهد فيهما ليلى الحايك، كان سعيد في المدينة و لقد م
كانت تحرص ان تقضي كل اوقاتها معه، و لست اذكر االن انها زارتني خالل هذين االسبوعين اال مره واحدة، 

 .معي الى صلحو قد جاءت برفقته بناء على نصح المحكمة لهما بان يحاوال الوصول 



 19 

لقد جلست هناك مع زوجها ، كانها ال تعرفني اال كما يعلم المرء محامي خصمه فقط، و قد وافقت انا بدوري 
على صلح و لكني طلبت لموكلي ثلثي االرث ، و قد فوجئت ليلى و افتعل سعيد الحايك المفاجاة ، و لكنني كنت 

ه ليس بوسعي ان ارفض شروط موكلي سواء اعرف انه شديد الرضى ، و غضبت ليلى و شرحت لها ان
 .اعتقدت بعدالتها او ال ، و ان جل الذي استطيع ان انصح به هو متابعة الدعوى في المحكمة 

و الول مرة ذكرت ليلى شيئا عن وثيقة تستطيع ان تحسم القضية كلها ، و قالت ان تلك الوثيقة اضحت االن 
تعتقد بصحة ادعاءات الوريث ، و لكن النها ال ترى خيرا في ان بحوزتها ، و انها ارادت الصلح ليس النها 

تختصر الوقت ،و ان يخرج الشاب االرجنتيني الذي كان لسبب من االسباب محط اهتمام والدها بمبلغ ما من 
 االرث

و نظرت الى زوجها استعين به ، اال ان وجهه ظل جامدا ، فقلت لليلى انني مازلت عند وعدي ، و اذا 
 .ت وثيقنها ان تحزم االمر ، فعليها ان تقدمها للمحكمة ، و انا اقبل بالنتائجاستطاع

و عند ذلك قالت ليلى ان االمر يحتاج الى شيء من الوقت ، و انها اخطات حين اعتقدت ان الشاب االرجنتيني 
 .يستحق العطف، و سترفض االن اي حل غير ذلك الذي ستقرره المحكمة 

لقد حصلت ليلى من حيث ال ادري على وثيقة مهمة ، تستطيع حسم القضية ، اال : ا و قال سعيد الحايك شارح
 ...انها لم ترني الوثيقة حتى االن ، و لم تقل لي كيف حصلت عليها 

و ابتسمت ليلى بثقة المراة التي تحتفظ لنفسها بسر رهيب ، و انا الذي اعرف هذه االبتسامة ، اعرفها النني 
 ، فهل اكون االن ، يا ترى ، ضحيتها ؟ ان ليلى يروقها ان تكون مطوية على سر، امام شريك في واحدة مثلها

زوجها تحتفظ لنفسها بسري، و امامي االن تحتفظ بسر هذه الوثيقة الطارئة ، لم يكن زوجها اقل حيرة مني ، و 
ن حبيسين يجهالن بدت لي تلك اللحظة مستمتعة حتى الثمالة حين نجحت في وضعنا معا داخل قفص، كحيواني

 .الحقيقة 

 :و قلت لها محاوال استدراجها 

 . دعيني ارى تلك الوثيقة القدر لك قيمتها في دعواك -

 :و ابتسمت، تلك المراة المتمنعة التي يروقها ان تكون صعبة على االمتالك

قضية كلها بايد  لن تلعب هذه اللعبة معي ، انت الخصم الذي يريد لموكله الثلثين ، و ستخرج من هذه ال-
 .، تصفر.بيضاء 

 
 

 :و استدركت 
 
  هل اتفقت مع ذلك االفاك على مبلغ مقطوع ام على نسبة مئوية من االرث؟-
 
 . على نسبة مئوية مما استطيع تحصيله له-
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 .اذن ستخرج بال اي قرش!  ايها المسكين -
 

 :و تحديتها 
 
  ال تلعبي على اعصابي ، ليس ثمة وثيقة في االمر ،-
 

 :و هزت راسها باسمة 
 
 . سنرى-
 

 :و سالت زوجها 
 
  اتعتقد حقا يا سيد سعيد انها تمتلك تلك الوثيقة ؟-
 
 . لست ادري -
 
 . لو رايت تلك الوثيقة لصار بمقدورنا ان نصل الى صلح-
 

حقا و لكنها نهضت ، و حين شاهدت خصرها داخل ذلك الثوب االسود الضيق، و ابتسامتها الغامضة ، اكتشفت 
انها تعطي .كم يمكن للمراة الغامضة ان تكون مثيرة حتى لو كانت تطوي تحت غموضها وثيقة ال تهم احدا

نفسها دون ان تعي تماما ، تلك االنكماشة االنثوية الفريدة ، التي تجعلها تبدو ابعد من ان تؤخذ، و بالتالى اكثر 
رة ، في الخارج، قال لي سعيد الحايك انه يعتزم السفر جاذبية و نداء ، و حين كنت اودعهما امام طاولة السكرتي

غدا لمدة ال يستطيع معرفتها االن ، و رجاني ان اقدم النصح لليلى بصفتي خصما شريفا ، اذا ما احتاجته اثياء 
 .غيابه

 
ظهيرة و سافر سعيد كما قال صباح اليوم التالي ، صباح اليوم الذي حدثت فيه الجريمة ، و طلبت من هناء في ال

 .ان تصلني بليلى ، التي قالت لي انها تتوقعني هذا المساء ، في تمام السابعة 
 

 .عند الظهيرة اشتريت زجاجة عطر من النوع الذي تستعمله، و وضعتها في درج مكتبى 
 

في السادسة ، و هو الموعد المحدد النتهاء العمل في مكتبي ، انهيت اوراقي و غادرت المكتب، و قمت بجولة 
طويلة في سيارتي ، و تذكرت انني نسيت زجاجة العطر ، فعدت الى المكتب ، كان مغلقا بالطبع ، ففتحته ، و 

ذهبت الى غرفتي ، و حين كنت احاول وضع الزجاجة في جيب معطفي الداخلي ، دخل البواب ، الذي لفت 
 .ني البس قفازي نظره الضوء في غير وقت العمل ، و ما لبث ان اعتذر ، و قبل ان يخرج ، را
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 .نزلت ، و قدت سيارتي ، و اوقفتها في مكان بعيد، و اخذت المصعد الى الطابق العاشر 

 
قرعت الباب مره او مرتين فلم اسمع جوابا، شعرت بالغيظ، و اكتشفت في لحظة واحدة ان كل العالم الذي بنيته 

 سجائرى ، و كان فيها خمس لفافات ، في راسى هو وهم محض ، و كي اوضح لليلى انني جئت ، افرغت علبة
من ثالث ، و حاولت وضعها على حافة الباب كي تلمسها حين تجيء لتاخذ المفتاح، ثم اكتشفت ان ذلك شيء ال 

 .يبرر فيما لو شاهدها اي انسان هناك،فاستعدتها و القيتها امام الباب كانما عرضا
 

علته كان عمال صبيانيا ،و ان زوجها قد يرى العلبة ، و حين اخذت المصعد و خرجت من البناء رايت ان ما ف
 .فعدت ادراجي 

و فيما كنت انتظر المصعد ، تجمع معي ثالثة رجال معي بانتظاره ، و شعرت بالحرج ، ثم ان االمر كان 
 .مجرد وهم ، فزوجها سيغيب اسبوعا على االقل ، فتركت المكان مرة اخرى

نت عائدا الى البيت ، فقد قذفت بزجاجة العطر ، مغتاظا و حائرا ، الى قدت سيارتي على الشاطئ ، و الننى ك
 .البحر ، ثم اشتريت من مكان قريب ، علبة سجائر اخرى 

كنت مضطربا و غاضبا حين فتحت الباب ، و لم اتناول العشاء، و مضيت صامتا الى فراشي ، و لم اتبادل اي 
 .كلمة مع زوجتي 

 .ليوم التالى ، اوقفت بتهمة قتل ليلى الحايك و في التاسعة و النصف صباح ا

امضيت الليلة االولى في حياتى مسجونا في غرفة ضيقة ، ليس فيها اال لوح خشب مرفوع على اربع دعائم ، و 
تجولت من الحائط الى الحائط واضعا يدي في جيبي ، محاوال ان اكتشف مكاني .مغطى بفراش رقيق ، و مقعد

و كانت المفاجاة هي التي هزتني و ليست .ر قلقا ، و لكن نوعا من الغضب فقطو لم اكن استشع.بالضبط
 .ثم انني لم اكم معتادا النوم مبكرا . التهمة 

و كنت اقيس وضعي في تلك الغرفة البعيدة عن كل شيء ، .كان المستقبل مازال حتى تلك اللحظة ، يعني شيئا 
ه ، و كان غريبا حقا ان اجد نفسى في موقف ليلى تماما ، الذي كنت متاكدا من.بالمقارنة مع اطالق سراحي 

معركة . اعني في طرف مسالة حسابية يقوم شخص ما على الطرف االخر و ال اعرف من هو بحلها معي 
 .فقط لو اعرف بالضب من هم خصمي.شريفة بوسعي ان انتظر مطمئنا نتائجها

 شيء لم اكن قد اكتشفت اي طريقة لتجنبه، و بدا لى لقد قررت ان اعترف بعالقتي غير المشروعة بليلى ، هذا
و انني لن افقد بتعده زوجتي فقط، و لكن سمعتي ايضا ، التي تعتبر ، في . انني سادفع ثمنا غاليا لذلك االعتراف

 .مهنة مثل مهنتي، اهم بكثير من الكفاءة

بعد الى تقويم كامل ، و حقيقي و لست ادري متى غفوت، و لكننى اعرف انني حين فعلت ، لم اكن قد توصلت 
لوضعي،فالعزلة ، على الرغم من قصرها، و فقدان اي تفاصيل ، و عدم معرفتي الصحيحة بليلى و بزوجها ، 

 .و بظروف حياتهما، كانت تحول دون اكتشاف موقعي من هذه المسالة
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ثالثة رجال اعرف اثنين و قبل الثامنة ، اخذت بحراسة ملفتة للنظر الى غرفة المحقق من جديد حيث اصطف 
 .منهم فقط، بانتظاري 

لقد قدمت القهوة اوال ، و سمح لي بالتدخين، و كان الرجال الثالثة يبتسمون كلما تالقت ابصارنا عمدا او 
بالمصادفة، و كانت هذه المقدمة معروفى بالنسبة لى ، و قديمة جدا ، و لكنها مفيدة للطرفين، و اخيرا بدا الرجل 

رفه يتحدث و كانه في سهره و ليس في تحقيق ، كان يدخن و هو يذرع الغرفى جيئة و ذهابا واضعا الذي ال اع
يديه وراء ظهره ، واقفا بين الفينة و االخرى ، و لفافته تتدلى من شفتيه، كضيقا عينيه ليتجنب دخانها الثقيل ، 

 .ةاليفا و عائليا و منطقيا بصورة ال تبدو، من فرط التجارب ، اال مخلص

 نحن اسفون جدا يا استاذ صالح، لقد اضطررنا ان نمنع عنك المقابالت ، لقد عاد السيد الحايك من رحلته -
امس ، و اراد ان يقابلك ، و تستطيع ان تفهم لماذا منعناه ، اننا ال نشعر باالسف هنا ، و لكن فقط حين منعنا 

 .عنك زوجتك

 :رهما في اهلية هذا المدخل ، ثم اكمل و نظر الى المحققين نظرة عابره ، كانه يستشي

  جاءت السيدة زوجتك مع االطفال -

 :و نظر الى االرض و بدا فورا تعسا 

 . كان منظرهم جميعا محزنا حقا -

 :و قلت كي ادعه ال يكمل هذا الطريق 

ود فعال مقابلة كنت ا.  و لكن يا سيدي ال استطيع ان ارى مبررا لمنع المقابالت ، في هذه المرحلة على االقل-
 السيد الحايك، لماذا منعتموه؟

 .انه زوجها كما تعلم ، ثم انه في حالة سيئة ، لقد حاول االنتحار بعد سماعه النبا ، و لكنه انقذ في اخر لحظة

  و زوجتي ؟-

 ..لقد اقتضى استكمال التحقيق هذا االجراء

 :و لم استطع منع نفسى من العودة الى الموضوع 

 .ون قد فقدت اعصابها اخشى ان تك-

 ليس تماما ، انها واثقة انه ال عالقة لك باالمر ، حتى انها كانت تنوي ان تقول ان علبة السجائر ليست لك، و -
 .لكنها متالمة الن الحادث ، حتى لو ثبتت براءتك بعده ، سيلحق الضرر بعملك ، و بسمعة العائلة 

اجلى ، و لكن من اجل زوجتي ، لقد دخلت االن في القضية و و فورا قررت ان انكر عالقتي بليلى ، ليس من 
صار اعترافي بعالقتي غير المشر وعة بليلى خسارتها ايضا ، و حتى لو ثبتت براءتي المطلقة من الجريمة فان 

مثل هذا االعتراف لن يقضي علي و على مستقبلى فقط ، و لكن على ديما ايضا ، و االطفال ، و ذلك الحب 
 .الذي ال يصدق و الذي اكنه لها الغريب ، 

 :و سالت 

  ان ما يهمني ان ال يكون الحادث او انتم قد اوحيتم لها بان عالقة غير مشروعة كانت تربطني بليلى ؟-
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 :و تبادلوا النظر بصمت ، ثم تولى رجل اخر الجواب 

شد الغضب ، و وجهت لنا بعض  في الواقع سالناها عما اذا كانت تعتقد بوجود مثل هذه العالقة ، لقد غضبت ا-
 .االهانات 

 :و ابتسم متسامحا و ناول الحديث لجاره 

 و ليست لدينا اسباب لمثل هذا االعتقاد ، كل الذين يعرفونكما يستبعدون هذا االحتمال ، حتى زوج ليلى الذي -
 ...حاولنا اقناعه بهذا ، ان سمعتيكما 

ي كنت قد انتهيت الى قرار ، لن اعترف بعالقتي بليلى ، و صمت ـ او واصل الكالم ـ لست اذكر ، و لكنن
اوال الن تلك العالقة ليس لها ادني ارتباط باالمر كله ، و ثانيا الن ليلى ال يجب ان تدفع ثمن اعترافي الذي لن 

ا يحل اللغز باي حال من االحوال ، و ثالثا الن مثل ذلك االعتراف سيدمر ديما و االوالد و انا ، و الى ماذ
سيؤدي ؟ انه ليس ورقتي الرابحة في معركة براءتي ، فهو يثبت امكانية مفاجئة لحدوث الجريمة و ال يثبت عدم 

 .عالقتي بتلك الجريمة 

 :و سال المحقق االول الذي كان قد اجرى تحقيق امس السريع 

  هل نبدا ؟-

 :و لم ينتظر جوابا ، فقد جلس وراء مكتبه و ثبت نظارتيه و فتح اوراقه

  ما هي عالقتك بليلى الحايك ؟-

 انها صديقة قديمة لزوجتي ، تالقينا مصادفة في ناد ليلي ، و لست اذكر االن كم مرة رايتها بعد ذلك ، لقد -
 .زارتني مع زوجها عدة مرات في مكتبي بشان قضيه ارث العب انا فيها دور وكيل الخصم

  و ماذا كانا يريدان منك ؟-

 .ن وكالة الخصم اقناعي بالتنازل ع-

  هل عرضا رشوة ؟-

 . الزوج عرض ، و لكنني رفضت -

  و الزوجة ؟-

 . الزوجة قبلت وعدا مني ان اكون قانونيا تماما و شريفا -

  لقد زارتك الزوجة منفردة بعد ذلك ، لماذا ؟-

 . كانت تخشى ان يقوم زوجها باغراء الخصم ، و كانت تريدني ان احول دون ذلك -

 ذا ؟ مقابل ما-

  ليس مقابل اي شيء ، و لكن التزاما بالوعد الذي قطعته لها ، -

  هل كنت واثقا من حق موكلك في القضية ؟-

 . ان المحاماة ال تتعامل اال بالوثائق و ومواد القانون ، و على ضوء هذين االمرين ، كان يتوفر احتمال ما -

  ان تتخلى عن القضية مقابل رشوة ؟ الم تعرض عليك السيده الحايك في اية مره من المرات-
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 . كال ، و لكن في اخر مره زارتني مع زوجها ، كانت تبدو راغبة في المصالحة -

  لماذا ؟-

 . النها ملت متابعة الموضوع ، كما اعتقد ، و النها رات ان ال مانع من خروج موكلي بحصة صغيرة -

  و هل شجعتها انت ؟-

 . كال -

  لماذا ؟-

 ن موكلى في حالة مفاوضات ، لن يقبل بغير الثلثين ،  قلت لها ا-

 و هل اشترط فعال موكلك هذا الشرط؟_

  كال -

  فلماذا اذن عرضته عليها ؟-

 . كنت اريد مصلحة موكلى -

  على الرغم من وعد الشرق الذي منحته لها ؟-

 اخذه في االرتجاف ، الول و صمت و بدات كتابة مطولة ،ثم قدمت لي لفافة ، و حين اشعلتها الحظت ان يدي
 :مرة منذ بدات تلك القضية ، و ال شك ان ثالثتهم ال حظوا ذلك ، فتبادلوا النظر ، ثم بدات الجولة االخرى 

 >> حين عرضت على ليلى و زوجها ان الخصم كان يريد الثلثين ، هل كنت تعتقد انهما سيوافقان؟-

  كال -

  اذن لماذا عرضت هذا العرض؟-

 : اخرى ، ثم كتابة ، و سؤال آخر صمت ، مره

هل تعتقد ان ما يتوفر لديك من اوراق ووثائق كان كفيال بانجاح القضية لمصلحة موكلك ؟ و فكرت قليال ثم 
 :قررت 

 . كال-

 ماذا كانت غايتك من مثل هذا العرض ؟

تين فقط ، ثم نقلة  صمت ، كتابة طويلة ، تبادل نظرات ، لفافة اخرى اظهرت اننى اطفات لفافتي بعد رشف-
 :واسعة 

  هل هذه العلبة لك ؟-

 . اجل -

 هل كنت تزور السيدة الحايك تلك الليلة ؟-

 . كنت احاول زيارتها ، لكني لم اجدها -

  قلت امس انك كنت تشرب القهوة على الشاطئ ؟-

 . كنت اقصد الفتره التي سبقت زيارتي للسيدة ليلى -
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  و لماذا زرت الضحية ؟-

 ...ة الحديث عن االرث  لمتابع-

  هل طرأ أي جديد على هذه القضية منذ زارتك مع زوجها ليستلزم منك زياره لها ؟-

 . كانت تحدثت عن وثيقة حاسمة و كنت اريد تقويمها -

  هل كنت تعرف ان زوجها غائب ؟-

  نعم -

  ما هو وضعك المادي ؟-

 .عابر  انني اجتاز بعض المتاعب اآلن ، و لكن هذا شيء عادي -

 :و مضت لحظة صمت ، ثم قذف المحقق امامي علبة السجائر و سأل 

  كيف سقطت هذه العلبة منك ؟-

 .. لقد رميتها النها كانت -

و كنت اريد ان اتابع و اقول النها كانت فارغة ، اال انني لمحت من جانبها المقصوص لفافتين فتوقفت ، و فجاة 
مستنقعات من الرمل الشفاف و .يه تكشفت لي صحاري مجهولة بال حدودانفتح باب مغلق في جبيني ،و بين دفت

أنا غارق فيها الى عنقي ، و اخذت الغرفة ، والرجال ، و االيام الماضية ، و كل شيء في هذه الحياة يدور في 
دوامة بال قرار ، اعصار شيطاني دق نفسه كلولب فوالذي في جمجمتي ، و اخذت اسمع صرير زنزانات تمتد 

لى النهاية ، و زعيقا و بكاء و قرع طبولٍ  مجهولة ، و نباحا و حشياً ، و عويل رياح مجنونة ، و الها اسمه ا
 ...المصادفة يقهقه ملء فكيه العاريين 

ووراء المحققين الثالثة ، و القانون و الجدار و الكالم كله ، حلس ذلك االله على عرش دموي صاخب ، كان 
 تكشف لي في لحضة كلمح البرق ، انني انازل شيئا فوق القانون و المنطق و لكنه االن قد صار خصما ، و

اله اسمه المصادفة ، و لست .  واقع مثلهما و ربما اكثر – ببساطة –راسخ مثلهما ، حقيقي اكثر منهما ، النه 
 .انا الذي يستطيع فك اساري من اظافره الكريهة ، و لكن صدفة اخرى فقط

 عبر جدار كثيف من االعاصير ، كالما غير مفهوم ، و اسئله تعاد و تكرر و تصرخ و تدق و فيما كنت اسمع
عشرات : على الطاولة ، و تنهال على وجهي ، كان هرم آخر من الصخب يرتفع بسرعة ال تصدق في اعماقي 

لقهقهات االلوف من العبيد يحملون كالنمل حجارته الدقيقة و يكومونها في صخب و عويل تحت سماء من ا
 .الراعدة ، و في وسط كل شيء كان الشاهد الوحيد صريعا مضرجا بالدم في غرفة مغلقة 

و اطبقت شفتي ، الحبس الكالم المجنون ، اطبقتهما في وجه كل شيء ، تاركاً القضية كلها التي حدثت و انا 
 .مطبق شفتي تكمل رحلتها في عالم يستعصي على الضبط

 : قال المحقق 

 . لن يساعد في حل القضية  ان الصمت-
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انتظر الجواب ، و لكن االله الجالس وراءه مضى يقهقه ، جاعال منا كلينا في تلك الغرفة المغلقة سخرية 
 .مضحكة تقع كلها خارج الموضوع

 :اتفهمون ايها السادة 

ء منصاتكم و اقفاص ان المعركة لم تكن معكم ، و لم تكن مع القانون ، و قد اخترت النزال العادل الذي يقع ورا
 .االتهام ، و تركته يحاكمني وحده

 :و مضى الرجل امامي مصراً على معقده 

 حتى لو صمت، فلدينا كل جوانب الحقيقة ، انت رجل مشهور يا استاذ صالح ، و القضية رهيبة ، كثير من -
ليساعدوك و بعضهم ليقولوا الناس شاهدوك تلك الليلة و قد جذبتهم الفضيحة الى الشهادة من تلقائهم ، بعضهم 

 .و لكن لدينا من كليهما اوراق ال يحصيها العد... الحقيقة 

 .و تبادل الرجال النظر في حيرة مكتومة . و اطبق صمت ثقيل 

 لعلك تريد ان تستريح ، او ان تفكر في شيء اخر تقوله ، انت رجل ذكي و شهير و تعرف القانون جيدا ، -
 .ينا للعدالة كي تاخذ مجراها ، او عائقا صعبا امامها ، و وحدك الذي يقرر بوسعك ان تكون اذا شئت مع

و قاموا جميعا و بقيت جالسا ، غارقا في ذلك المدى المجهول الذي ال يستطيع اي رجل يعتقد ان العالم مضبوط 
ا عليها دون في قفص معرفة ابعاده و معناه ، نحن االن نلعب لعبة مضحكة ، نقيس العالم كله بمسطره اتفقن

مشاورته ، نمنح الظواهر كلها اسماء و اوصافا دون ان نعرف ما هي، ما هي حقيقتها و حوافزها ، ثم نعتقد ان 
نحن اغبياء ايها السادة ، شديدو الغرور و الصفاقة ، و لم اكن الستطيع ان . ذلك كله قد مكننا من الحقيقة كلها 

حي النصوص في حياة االنسان الها بدائيا جديدا يفسر كل شيء و اقول ذلك كله لكم و انا الذي اعرف كيف تض
يحكم على كل شيء، فاثرت الصمت تاركا الهكم القزم الكسيح الذي نصبتموه على قمة هذه الحياه يصارعها 

 .وحده 

 .اما انا فكنت اعرف اني مثلكم خارج الموضوع كله 

كن احاول ـ كما قال االدعاء فيما بعد ـ لعب لعبة ذكية ، لم اكن اجهل معنى القرار الذي اتخذته ، و لم ا.. ال 
لقد كنت ادرك قراري و نتائجه ادراكا كامال ، بل انني اجرؤ على القول اني في تلك الحظة على االقل ، كنت 

 .ادرك معناه اكثر من اي انسان اخر

ي كنت اجيد استعمالها لخدمة ليس ذلك فحسب ، بل تعرفون جميعا انن.. لقد عشت كل عمري بين مواد القانون 
دفاعي في اية قضية ، ان االعتراف االن بانني كنت في احيان كثيرة انجح في تبرير وجهة نطري بمواد قانونية 

 .وضعت لتبرير وجهة نظر معاكسة اعتراف ال يضيرني 

 ..و لكن تلك اللحظة بالذات كنت بين فكي كماشة قوية طاحنة 

نبغي ان يدافع ، و بغض النظر عن ان مبدا الدفاع ذاته في قضية تتعلق بي ، من هذا فانا المتهم ، و انا الذي ي
النوع كان غير منطقي ، فانني استطعت منذ البدء ان اشم بوضوح اطراف الفخ الحديدي الذي اطبق علي كما 

 .يطبق فخ صيد الضباع على كلب طريد في سهوب الجليد
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انه سواء اكنت ضحية مجرم تفوق على كل احتياطاتي و اوقعني ، ام و عرفت .. لقد عرفت تماما ان ال فرار 
 ...كنت ضحية شيء ال يعترف به القانون اسمه المصادفة ، فان الهروب من الفخ اضحى مستحيال

 ثم ماذا ايضا ؟

لقد كنت انا جزءا من الجريمة ، رضيت ام ابيت ، كنت حجرا في ذلك البناء الدموي ، استخدمت من قبل قوة 
 ...جهولة استخداما بارعا م

لم اختر بنفسي ـ لسبب فوق قدرتنا جميعا ـ الدخول فيه و لعب دوري الذي !! هل كانت حقا قوة مجهولة ؟
انتهى تلك النهاية الفاجعة ؟ الم اخط بنفسي الى القصة دون اي دافع خارجي ، اكان من الممكن ان يتم االمر 

 موجودا ، و لو لم اختر ذلك الدخول الغريب في بنيا ن الجريمة الدموي على الصوره الني انتهى اليها لو لم اكن
 ؟

 ...كان المحققون قد احتاروا قليال امام صمتي .. و على اي حال 

و لكن القانون قد وضع لكل حالة عالجها وفقا لمسترطه المغروره التي تتصدى لقياس العالم و الناس كيفما 
 ..كانوا و اينما كانوا

 !روا ان يجدوا شخصا اخر يتحدث عني و هكذا قر

لم يجد اول محام عينوه ليدافع عني اي شيء يقوله للمحكمة حين وجه بغزارة الدالئل ضدي من ناحية و 
بصمتي من ناحية اخرى ، كان على اي حال محاميا مبتدئا اراد ان يخطو الى عالم العمل فوق سمعتي ، منتهزا 

م القانون لرجل يرى ان مهمته هي البحث عن مخرج لرجل اخر من مازق تلك الفرصة الغريبة التي تعطى باس
 .يعرف عنه اقل ، و ما لبث هذا المحامي ان رفض اكمال مهمته

و حاول محام اخر لم اكم قد سمعت عنه قبل ذلك اليوم ان يتولى االمر ،و قد صرف ساعة كاملة في زنزانتي 
، و في الدفاع عن نفسه ، و كان طريفا حين اقترح علي ، بعد يتكلم بطيبة صبوره عن حق االنسان في الحياه 

ان اعيته الحيلة ان يسالني اسالة ال احتاج في جوابها اال ان اهز راسي نفيا او ايجابا ، و لما فشل في هذه اللعبة 
 .الطريفة ايضا ابلغني ، و هو غاضب محمر ، انه يقبل التحدي و سيواصل مهمته الى نهايتها الغامضة

نت قد وضعت في زنزانة منفرده ، شديده القذاره و مظلمة بعض الشيء ، و ما لبثت ان تغيرت حياتي كلية ، ك
و استطاع ذلك الشيء الرهيب الذي يعيش فى اعماق كل انسان و الذي نسميه اهليته للحياة ان يعيد ترتيب القيم 

يئا فشيئا تضاءل العالم الخارجي ، و كاد و البديهيات في راسي بصورة تتكيف فيها مع ظروفي الجديدة ، و ش
 .يختفي ، بكل ما فيه هو االخر من بديهيات ال يمكن استعمالها في زنزانة 

و قد مضيت صامتا ذات يوم بين حارسين ، الى حيث قابلت زوجتي و اطفالي من وراء شباك حديدية ثقيلة ، 
ن قليال ، و حين تمسكت بالشبك ، قربت ديما كانت ديما منهكة و حزينه و محطمة ، و بدا االطفال مدهوشي

شفتيها الباردتين و قبلت اصابعي و اخذت تبكي ، و يبدو انها رفضت ان تتحدث ، او تلفظ اي كلمة ، النها كما 
اخمن ، قد تعرضت لضغط طويل من المحققين لحثها على اقناعي بالكف عن الصمت ، االمر الذي جعلها تعتقد 

 .طة ما ال تعنيها و ليس من الالئق افسادها ان وراء صمتي توجد خ
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لقد قاومت بقوة لم احتج الى مثلها طوال حياتي ،ان احكي كلمة لزوجتي او ان اترك دموعي تسقط امامها ، و 
 .فقط حين اخذوني بعيدا عنها اطلقت لعيني العنان 

هم ، و كذلك الطبيبان الذان و كانت المحاوالت لحملي على الكالم ال تكاد تنتهي ، و اعلن المحققون عجز
احضرا لفحصي و اقناعي ، فيما ازداد اصراري الصامت على ان القضية برمتها ال يمكن ان تشرح خالل 

 .كلمات فقط 

و اكتشفت . لقد قلبت في راسي طوال فتره وجودي في السجن كل االحتماالت التي كان من الممكن ان تطرا
ان تساعد في تخفيف االتهامات ضدي و ال يمكن ان تكون اال قصة اخرى تماما ان قصة عالقتي بليلى ال يمكن 

تضاف الى الجريمة ، كمشهد جانبي يهم الفضوليين ، و يعطي للقضية ابعادا مثيره ، و ليس من الممكن ان 
اشرح للقضاء حقيقة قضية االرث ، فلست املك اي اثبات لصحة اقوالي ، و حتى لو ساعدت تلك الحقيقة على 

 . جانب من الموضوع فانها ال تفسر شيئا ، ثم انها كافية لتحطيم حياتي ، بما يشبه القتل كشف

اكبر من تسلسل الحوادث المنطقي ، و ان البطل الوحيد " شيء" لقد سرت قانعا بان الذي رتب القصة كلها هو 
ء حدث و ليس حين تكون هي فيها هو قوة ال يستطيع القانون االعتقاد بوجودها اال اذا جاءت لتثبت بطالن شي

 .ذاتها وراء شيء يحدث

و ثبتت عزلتي و قيمي الجديدة هذه االستنتاجات ، فان انقطاعي عن الناس و عن الحياه اليومية التي عشتها و 
 .يعيشها الناس حعل المعاني العادية التي نعرفها عن الحياة تتراجع رويدا رويدا و تذوب امام نمو قيم جديدة 

 ها السادة؟من نحن اي

 ماذا نفعل ؟

 ماذا نريد ؟ 

 لماذا نحن ؟

اسئلة نطرحها دائما و نحن على قيد الحياة ووسط صخبها ، و لكنها اسئلة تتراجع في غمار حركة اليوم و 
الدوران الالنهائي اليامنا جميعا ، و ليس ثمة مناص من مواجهتها حتى االعماق حين يكون االنسان منفردا معها 

 .تماما 

كانت براءتي تعني شيئا لكان من المحتمل ان تتراجع تلك المواجهة الصارمة لالسئلة المقلقة ، و لكنني ، لو 
حتى لو برئت ، فساكون قد دفعت ثمنا غاليا جدا لما هو حقي المحض، انني العب ورقتين خاسرتين ، مع قوه 

 .مجهولة حكمت علي مسبقا بارتكاب جريمة لم انفذها 

سة االولى كانت القاعة مزدحمة، و سجلت لي صور ال يحصيها العد، و تالقت عيناي حين و حين عقدت الجل
حدقت الى الصفوف االمامية بعيني زوجتي و سعيد و هناء و المحامي االشيب و وجوه عديدة اعرف بعضها و 

 .ال اذكر بعضها االخر 

م يتمرسوا بالمهنة ان يعرفوا اين ستوضع كانت االستجوابات دقيقة ، و ذات ايحاءات ليس بوسع الكثيرين ممن ل
 .في هيكل االتهام ، و لكنني كنت اعرف
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لقد استدعي سعيد في البدء ، و كما توقعت فانه لم يشر الى قضية االرث، و لكن شهادته كانت على اي حال 
ه بليلى فقط ، فقد رفض االحتمال القائل بوجود عالقة بوجود عالقة بيني و بين زوجته ، ليس بسبب ثقت: جيدة 

 :و لكن ايضا لثقته بي انا ايضا ، و مضت االسئلة سريعة و في مكانها 

  اين كنت يوم وقعت الجريمة ؟-

 . في االرجنتين -

  لماذا ؟-

 . كنت احاول االتصال بخصم المرحومة في قضية االرث-

  لماذا ؟-

 . اردت الوصول الى تسوية -

  و هل توصلت ؟-

  االرث ليسقط الدعوى نعم ، قبل الصبي عشر-

  و لماذا اتصلت بالصبي و ليس بالمتهم ؟-

 . الن السيد صالح كان قد طلب لموكله ثلثي االرث -

  هل كانت زوجتك على علم برحلتك الى االرجنتين ؟-

 . اجل ، و ان كانت غير واثقة من نجاحها -

  هل كانت زوجتك تحاول ايجاد حل وسط مع خصمها ؟-

 .لبدء ، و لكنها اخيرا قبلت  كانت ترفض في ا-

  لماذا قبلت ؟-

 لقد اعتقدت ان والدها لسبب من االسباب ، كان مهتما بام الصبي ،رغم انها كانت متاكدة من انه ليس ابنه ، -
 .و لم تر بالتالي مانعا من مساعدته 

  و لماذا لم تطرا لها هذه الفكرة منذ البدء؟-

سفري ، ان تنتهي من القضية بطريقة خاصة ، و اقنعتني انها ليس بحاجة  لقد قررت فجاة ، قبل يوم فقط من -
الى ارث والدها بسبب وضعنا المادي ، و انها تنوي ان تخصصه لبناء مدرسة اليتام اهل القرية التي جاء منها 

 تشاء ، و والدها و لفقرائها ، كانت تقول لى انها تنتلك وثيقة حاسمة ، و انها تستطيع ان تنهي القضية لحظة
 .لكنها لم تمانع في محاولة تسوية سريعة 

  و ماذا تنوي ان تفعل باالرث االن ؟-

 . بالطبع تحقيق ما ارادت و قد استكملنا كل شيء في الحقيقة -

  اي انك لم تنل شيئا من ذلك االرث ؟-

  كال -

  بمن تشك؟-
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 . ال احد ، كانت امراة بدون اي عدو-

  هل تشك بالمتهم ؟-

 .قا كال  اطال-

  اذن لماذا تعتقد انه زارها اثناء فترة غيابك ؟-

 لقد كان صديقا ، و زوجته صديقة لزوجتي ، و لست ادري كيف و لماذا قام بالزياره ، و لكنني اعتقد انه قام -
 .بها ضمن هذه الحدود ، و لسبب يتعلق بها 

 هل تعرض البيت الى سرقة ؟-

 .بعض المجوهرات فقط -

 .و حين غادر سعيد منصة الشهادة هز راسه مواسيا .اسئلة اخرى عديدة لم اعد اذكرها االن و كانت ثمة 

لقد بكت زوجتي ، على منصة الشهادة ، اكثر مما تحدثت ، روت قصة تعارفنا مع ليلى و زوجها ، و اسقطت 
ان ليلى قالت لها بانني حديثي عن ليلى ، و اكتفت بالتاكيد على انني قلت لها بان ليلى سيدة بليدة ، و ذكرت 

تصرفت معها يوم اوصلتها الى بيتها كتلميذ مدرسة يوصل خالته الى كوخها ، و روت لها ليف انني تضرجت 
خجال حين اطرت طول قامتي بعد ان ناولتها مفتاح المنزل من فوق الباب ، و انني حين راقصتها كنت في 

عالقة غير شرعية بيني و بين ليلى ، و لكنها لم تستطع منتهى الحرج و الوقار ، و رفضت ديما اي حديث عن 
 .ان تفسر زيارتي االخيره لها 

و جاء دور هناء ، فتحدثت عن هاتف طلبته لي ظهر اليوم الذي حدثت فيه الجريمة ، و لكنها قالت انها ال 
 و لكنها ال تعرف تعرف ماذا دار فيه من حديث مع ليلى ، و ذكرت ان عدة مكالمات هاتفية كانت تحصل بيننا

طبيعتها ، ثم روت تفاصيل عن حسن سلوكي و سمعتي ، و نفت ان يكون هناك اي احتمال بعالقات او اعمال 
 .غير مشروعة يمكن ان اقوم بها 

و تحدث رجل عن قصة المصعد يوم الجريمة ،و قال انني كنت ابدو مضطربا و لكن مظهرى لم يكن يدل على 
 .م فقط حين غيرت رايى و عدت ادراجي دون ان اخذ المصعدو انني لفت نظره.اي عراك 

و قال بواب العماره انني لم اوقف سيارتي امام البناء بالرغم من وجود متسع ، و شهد حارس انني كنت قد 
 .اوقفت سيارتي على بعد خمس دقائق مشي من مكان البناء الذي تسكنه ليلى 

انني رجل مستقيم ، و روى انه في ليلة الجريمة شاهد ضوءا في و شهد بواب العماره التي يقع فيها مكتبي ب
مكتبي ، و حين دخل راني اضع شيئا متطاوال في جيب معطفي الداخلي و لكنه ال يعرف ما هو ، و حين سئل 

عما اذا كان يعتقد انه سالح قال انه ال يستطيع ان يجزم ، و سئل عما اذا كان يشبه المسدس او السكين ام 
 .، فقال انه اقرب الى السكين ، و جاء احتجاج الدفاع على هذا السؤال متاخرا البلطة 

 .ثم سئل ان كان قد الحظ شيئا اخر ، فقال انه راني البس قفازاتي 

و قال رجل ال اعرفه انه شهدني انزل من سيارتي على شاطئ البحر قرب دكانه فاقذف شيئا هناك ثم اتجه 
ل انه فيما كان يعيد الي بقية النقود لفتت نظره الطريقة الغريبة التي افتح فيها نحوه فاشتري علبة سجائر ، وقا
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علبة السجائر ، و انه حين قرا عن الجريمة في الصحف و خصوصا عن قصةالعلبة ، راي ان شهادته قد تفيد 
 .العدالة 

نه نفى ان يكون قد الحظ وقال ان ما رميته في البحر كان رزمة متطاولة لم يستطع ان يتبينها بوضوح ، و لك
 .على مظهري اي اثر لعراك او تصرف غير طبيعي 

. و جاء شهود اخرون تحدثوا باسهاب عن فضائل ليلى الحايك ، و بعضهم تحدث عني بعطف و لم يوفر مديحا
 .و تحدث اخرون عن استقامة سعيد الحايك

ان و تعود فتنقض علي بال هوادة كنت و حين كانت كل هذه االصوات تدورفي قاعة المحكمة ، تصطدم بالجدر
 اجمع الدالئل الصغيره التي جاء بها الشهود جميعا و اجد في ربطها قصة مثيره قد يحسن – خارج كل شيء –

 .االدعاء استعمالها ضدي اذا ما صاغها باحكام 

 .و لكن هذه الحقيقة كنت اعرفها منذ البدء

ة في صياغة قصة جريمة مثيرة قائمة على كل ما هو غير بل كنت احس انني لو كنت مكانه لما ترددت لحظ
 –حافلة بكل ما في هذا العالم من اندفاعات حيوانية ووحشية غير مسؤولة ، و لكنني ... انساني و غير شريف

 فوجئت بما هو اكثر من هذا ، فقد استطاع االدعاء ان يروي قصة تكاد تكون – و كما سترون –فيما بعد 
 !حقيقية تماما

 ایضا ھو قفز – صمتت القاعة فجاه، و اتجھ القاضي الي ، قافزا فوق التقالید و العرف ، ربما لشعوره بان صمتي و
 ... فوق التقالید و العرف 

كان في موقف ال یحسد علیھ على االطالق ، و قد اجتھد اجتھادا صائبا كما یبدو ، فقرر ان یبدا بنفسھ توجیھ االسئلة 
 .ي ، لمجرد ان یكون ،في ھذا التصرف ، قد ادى واجبھ و اراح ضمیره الي ، غیر عابئ بصمت

لقد سالني عن اسمي و ترك فقرة صمت صغیره متوقعا تماما ان ال اجیب، و لكنھ عاد فسالني عن عمري و كانني 
 اجبت عن سؤالھ االول ،و ترك فقرة صامتة ، و سال عن مھنتي و محل اقامتي ، و كنا نبدو و نحن ننظر الى

 .بعضنا مضحكین للغایة ، كمنظر مبالغ فیھ في قصة وھمیة
و خلع نظارتیھ و وضعھما امامھ و شبك كفیھ ثم استعرض الحضور و المحامین و االدعاء كانھ یستشیرھم في حل 

 :، و عاد فنظر الي مباشره فبدا اكثر صرامة و حسما ، و قال بصوت ھادئ 
لعدالة عن مواصلة مھمتھا ، وانت تعرف ان لیس في النیة تعمد ظلمك  لن یوقف ا– كما ال شك تعلم – ان صمتك -

 .و لكن صمتك قد یؤدي الى ظلمك من حیث ال ندري
 :و انتظر ھنیھة ثم اكمل 

 لقد استمعت الى شھادات عدد من االشخاص ، انا اسف اننا سنضطر الى ممارسة اجراءات خاصة معك في ھذه -
ارم بالقانون و اجراءاتھ ، و لھذا سمحت لنفسي ان اخاطبك بھذه الصوره و بھذا القاعة التي عرف عنھا تمسكھا الص

انني اعلن لك ان المحكمة ترغب حقا في االستماع الى اعتراضاتك على شھادات االشخاص الذین .. االسلوب
 :ثر و صمت محدقا الي بعنایة كانھ ینتظر المعجزه و لما یئس عاد فلجا الى تحدید اك.. استمعت الیھم 

  ھل تعتقد ان الشھادات او بعضھا كان كذبا ؟-
 ...و انتظر وسط صمت جنائزي مطبق ، صوتي الذي لم یسمعھ 

 ".لقد كانت الشھادات صحیحة .. كال :" و لكنني في اعماقي اجبت 
 :و عاد فسال بعد ان ترك فرصة كافیة لم یسمع فیھا جوابا 

 كال: ي اعماقي  ھل انت الذي قتلت لیلى الحایك ؟ و اجبت ف-
  ھل تشك في احد قام بارتكاب الجریمة ؟-

 كال : و اجبت لذات نفسي 
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ھل كنت في بیت السیدة الحایك لیلة الجریمة ؟ھل شاھدك البواب تضع شیئا متطاوال في جیب معطفك ؟؟ ھل رمیت 
 ھذا الشيء المتطاول في البحر ؟

 لو كان صوتي اكثر علوا النھارت علي في كل اطراف و خیل الي انھ" زجاجة عطر ایھا السادة" قلت في نفسي 
 !و لكنھا زجاجة عطر ایھا السادة.. ’الدنیا قھقھات السخریة 

نعم رآني البواب بعد الدوام البس قفازي و .. نعم ، قلت في نفسي ، زرت لیلى الحایك ، نعم ھذه علبة سجائري 
نعم طالبت بثلثي االرث . الى بیت لیلى مره اخرى اضع شیئا متطاوال في جیب معطفي ، نعم ، حاولت الصعود 

 ...نعم ...نعم ... نعم ... للوریث االرجنتیني 
 ..و لكن الصمت كان كل شيء

من :  و اجبت في اعماقي -ھل ترغب في ان تقول الحق كل الحق و ال شيء غیر الحق ؟ : و سمعت القاضي یقول 
انا نفسي ال اعرف حتى حصتي من الحق ، فكیف استطیع ان الذي یعر ف الحق كل الحق و ال شيء غیر الحق؟ 

 اعرفھ كلھ؟
 و اجتاحت الحضور موجة من الھمھمة ، و نظرت – رغم انھ كان منذ البدء یتوقع ذلك -و نفذ صبر القاضي فجاة، 

فوجد القاضي في ذلك . مجرم : الى زوجتي فاذا بعینیھا تلمعان بالدمع الصامت ، و صاح صوت من الصفوف 
فطلب من الرجل الذي اطلق الھتاف ان یخرج من القاعة ، و نظرت الیھ . الصوت فرصة لیعبر عن نفاذ صبره 

 .رجال صغیرا مسنا في المقاعد اللفیة یمضي الى الخارج بھدوء و كان قوه ما ارسلتھ لیقول ذلك و یخرج
 ...مر و وقف القاضي و اعلن رفع الجلسة، اال انھ طلب مني ان افكر اكثر في اال

 ستذھب الى المشنقة یا استاذ صالح ، صامتا ام صائحا : و مر المدعي العام قرب القفص فمال علي و ھمس 
 التي كانت حتي تلك اللحظة مسربلة –و في الجلسة التالیھ جاء المدعي العام و بسط القصة من اولھا فدفع القضیة 

  تحت ضوء كاشف–بالغموض 
 فانھ فعل ذلك ببراعة ، و كانت االستنتاجات كلھا مربوطة بدقة –ارج االمر كلھ و في الحقیقة لو وضعت نفسي خ

لم یغامر كثیرا ، فقد كان یدرك حساسیة الموقف تماما ، و استطاع استحدام ھذه الحساسیة في سبیل ... في الدالئل 
 وضع قصة اقل تطرفا مما لو كانت القضیة عادیة 

 اكتشف فجاه ان الدالئل التي استخدمھا لبناء قصتھ ھي في االساس دالئل قصھ انني اتساءل ماذا تراه یشعر لو انھ
اخرى مغایره تماما ، ھل تراه یترك مھنتھ؟ انني استبعد ذلك تماما النھ بدا لي و كانھ یؤمن في اعماقھ ان الدالئل و 

 . االثباتات ھي مواد خام من حقھ ان یعجنھا و یصنع منھا الھیكل الذي یرید
 الدالئل و االثباتات و القرائن حقائق قائمة بذاتھا ، ال تحتمل وجھین اال اذا غامرنا بذلك مغامره غیر مامونھ ان كون

 فكره بعیده جدا عن مھمتھ و مھنتھ 
و على اي حال دعونا نلقي نظره على الھیكل الذي بناه االتھام من المواد الخام التي جمعھا بعنایة لیخرج منھا بقصھ 

 للجریمة 
نني ، اضع في قلب ھذه االوراق كلھا ، نسخة عن مرافعة االتھام كي تكتمل الصوره امامكم جمیعا ، و سوف ا

اشطب المقاطع المتعلقة بالقانون و مواده من تلك المرافعة ، كي تصبح الموازنھ عادلة ، و على اي حال فانتم 
 و ال داعي لتكرارھا .تعرفون تلك المواد 

 ))طبق االصل(( 
 

قد شاھدنا كثیرا في ھذه القاعة ، محاوالت لتجنب حكم العدالة ، قبل اسبوعین فقط قام شخص تعرفونھ جمیعا ل(( 
 . ضد االم –بادعاء الجنون كي یھرب نفسھ من جریمة بشعة ارتكبھا ضد اقرب الناس الى االنسان 

وا المرض ، مثلوا محاولة االنتحار ، ھناك متھمون ال یحصیھم العد ادعوا الجنون ، كذبوا ، اصیبوا بالصرع ، افتعل
 .و لكنھم جمیعا ما لبثوا ان واجھوا العدالة التي اعتقدوا ان بوسعھم الھروب منھا 

لماذا یدعي المتھم الجنون ، او یفتعل الصرع ، او یقوم بایة : لو سمحتم لي فاني ساقف امام ھذه الظاھرة قلیال 
 ة وجھا لوجھ ؟محاولة من ھذا النوع حین یقف امام العدال

فالمتھم یحاول الھروب من العقاب بصوره یائسة و لكنني اعتقد ان االمر ھو : ان الجواب المعروف بسیط جدا 
ایضا اكثر من ذلك، انھ اعتراف علني بارتكاب الجریمة ، فلیس ثمة مبرر الي من تلك التصرفات المفتعلة لو كان 

 .ة یدیھ المتھم امام ضمیره على االقل متاكدا من تظاف
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لقد كنت دائما اعتقد ان المتھم الذي یواجھ المحكمة بشجاعة ھو اقرب الى ان یكون بریئا من اولئك الذین یحاولون ، 
 .في سبیل الھروب من عمل ارتكبوه ، ان یظھروا للناس انھم یفقدون اھم ما بفتخر بھ االنسان ، العقل 

بذلك یحاول الدفاع عن شيء اھم ؟ و كیف یمكن ان یدافع اذا لم یكن لماذا یضحي االنسان بسمعتھ العقلیة اال اذا كان 
 .انھ یبرر بالجنون جریمھ ال یقبلھا العقل ، اي انھ یعترف بھا : عاقال ، اننا بذلك ننتھي الى معادلة بدیھیة 

 ، لماذا نحن االن نواجھ حالة اخرى ،تختلف شكال ، و لكنھا تنتسب باالصل الى مجموعة الظواھر التي عددتھا
یصمت المتھم امام االتھام ، لماذا یتخلى عن حق االنسان االول في الدفاع عن نفسھ اال اذا كان شاعرا انھ لیس ثمھ 

 ما یقال امام واحده من ابشع الجرائم ،؟
 ..انھ یحاول بذلك ان یحرج القضاء ، و یضع العدالھ في مازق 

 .ن ھذا النوع یقوم بھ رجال كان متضلعا بالقانون و لكنني اعترف لكم انني شدید الحیرة امام عمل م
ربما كان یعتقد ان الدالئل ستكون اقل ، و لو كان ھذا االعتقاد صحیحا اذن لوضعنا فعال في مازق ، و لكن الجریمھ 

 .كاملة ، ایھا الساده، لم تكن یوما حقیقة یمكن ممارستھا 
ا شھادات ال تحصى بحسن سلوكھ و یقظة ضمیره ، قد شعرت ان تفسیري الوحید ھو ان المتھم ، الذي سمعتم ھا ھن

انھ قام في لحظة حمقاء بجریمة بشعة، و انھ یعترف بھا بالطریقة القخوره التي بعتقد انھا تلیق برجل شھیر مثلھ ، 
سھم ، انني ان كثیرا من الرجال الشرفاء یعترفون ، احیانا ، باخطائھم علنا و لكنھم بعترفون بھا دوما بینھم وبین انف

ال استطیع ان ارى في صمت المتھم اال اعترافا شریفا لنفسھ ، و لكن العدالة ایضا تطالب بحصتھا ، و اذا كان ھو 
 قد اختار الصمت ، فلماذا ال تتولى العدالة الكالم؟

 د و الواحد ؟ما الذي حدث ؟ اذا كان ال بد لنا ان نروي القصة كلھا على ضوء الوثائق و كالم الشھود و جمع الواح
السید سعید الحایك رجل اعمال ثري ، یعیش حیاه سعیده مع زوجتة رائعة الجمال من عائلة عصامیة مات اخر 

 رجالھا في اول یوم بدات فیھا القصة التعسة ، و اورث ابنتھ الوحیدة ثروه طائلة 
، و حتى قبل ان یموت الشیخ كان و حین كان الوالد الشیخ على اخر رمق استطاع المتھم ان یعرف القصة باكملھا 

الحدیث عن ثروتھ یمال المدینھ كما تذكرون ، و ال شك ان المتھم فكر في االمر ملیا ، و لدینا ما یثبت انھ قام باول 
اتصال مع شاب ارجنتیني افاك قبل اسبوعین من وفاه االب ، و علینا ان نفترض بالمتھم ادراكھ للقانون و معرفتھ 

 ھذا النوع ، و ھذا ھو الذي یفسر االتصال الغامض ، الذي حدث بالشاب االرجنتیني بواسطة بخطر مغامره من
رسالھ مقصوصھ من كلمات الصحف مغفلة التوقیع تلفت نظره الى قضیھ ارث و ھو اثبات تكرس فیما بعد برسالة 

و فیھا كلمھ واضحھ حول موقعة من المتھم للشاب ، بعد انتھاء االتصاالت االولیھ ، موجوده في ملف القضیھ 
 اتصاالت سابقة ،

لقد تسلم السید سعید الحایك رسالة مماثلة لتلك التي تسلمھا الشاب االرجنتیني ، یجب ان نالحظ ایھا الساده ان ھذه 
المدینھ كانت مصدر الرسالتین و لم یكن المصدر من االرجنتین او انھ بلدة اخرى في العالم ، الرسالتان صدرتا من 

 . من ھنا - المجرم االول – اي ان الذي كتبھما ھنا ،
لماذا ارسل المتھم رسالتین ، واحده لكل طرف ، لدعوى لم تكن قد ولدت بعد ، ھذا سؤال مھم جدا و معقد ایضا ، و 

 >>.لكنھ اساسي 
دفة بعائلھ لقد كانت الرسالتان محاولة اولى لخلق جو للقضیھ ، لم یكن المتھم یعتقد انھ سیتعرف عن طریق المصا

الحایك بعد ایام من ارسالھ للرسالتین ، و یبدو ان ارسالھ رسالھ الى عائلھ الحایك كانت مقدمھ ال بد منھا القناع 
 سنالحظ ھنا جملة ذات ایحاء كبیر وردت في الرسالة التي ارسلت الى الوریث –الشاب االرجنتیني بجدیھ المسالة 

 .دود فعلھا ، ال تتحرك قبل اتصال اخر سننتظر ر: المزعوم ، تقول تلك الجملة 
فما الذي كان یتوقعھ المتھم من عائلة الحایك ؟ بكل بساطة لم یكن یتوقع شیئا ، فعائلة الحایك كانت متاكده من زیف 
الوریث ، و كان المتھم یعرف ھذه الحقیقة تماما و كل الذي اراده ھو وضع الوریث المزعوم في جو القضیھ تمھیدا 

خر معھ یحدث بعد وفاة االب ، الذي كان یعاني انذاك من غیبوبة عمیقة متصلة استحالت معھ محاولة التصال ا
 .تسجیل رایھ في ھذه القضیھ ، على الرغم من المحاولة التي بذلھا سعید الحایك 

ا بسعید الحایك ما لم یتوقعھ المتھم ان یتعرف الى عائلة الحایك قبل بدء القضیھ ،و لكن المصادفات تدخل ھنا ، فاذ
یطلعھ على ما اعتقد انھ ال یعرفھ ، و قد ذكر السید الحایك في شھاداتھ انھ ھو الذي طالب المتھم بتولى القضیھ عن 

الخصم ، النھ كان یثق بما اعتقد انھ نزاھتھ ، و حسب ان محامیا كبیرا مثلھ ، لھ سمعة مرموقة ، لن یلعب لعبة 
 .التزویر و المساومة و الرشوه 
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نتم تعرفون ایما السادة ان قضیة مثل قضیة االرث ھذه تكون عادة مجاال سھال للتزویر، بوسع محام ال یحترم ا
مھنتھ ان یستجلب عشرین شاھدا بالرشوة یقسمون ان المرحوم قال لھم قبل عشرین سنة ان لھ ابنا غیر شرعي في 

ونفھم لماذا حرص على ان یدفع المتھم لتسلم قضیة االرجنتین ، ونحن نفھم خشیة سعید الحایك من نھایة مثل ھذه ، 
 .الخصم ظانا عن حسن نیة وطیبة قلب انھ سیضع القضیة في اید امینة 

وقد وجد المتھم ھذه المناسبة فرصة نادرة الكمال خطتھ ، ولو لم تحدث لكان على اي حال سیتولى قضیة الوریث 
اآلن سنحت للمتھم فرصة ان یبدوشریفا . لتي توقعھا.لمغفلة اكما وعدتھ الرسالة ا" اتصاال آخر"الذي كان ینتظر 

بالشاب االرجنتیي و ذكرفي _ كما كان متوقعا _حتى امام الخصم االمر الذي یسھل علیھ تنفیذ مھمتھ ، وقد اتصل 
 سابقة بناء على اتصاالت" كلمة تقول _ رسالتھ كلمة ال یعرف سعید الحایك معناھا، ولكننا نعرف ھذا المعنى األن 

. " 
لقد قدم المتھم القضیة بسرعة كبیرة ، انني اتساءل امام المحكمة ان كانت كل االوراق التي قدمھا بعد وفاة والد لیلى 

 لدینا قناعة بان ھذه االورأق كانت معدة منذ زمن بعید. . قد جمعت بھذه السرعة بمجرد المصادفة 
 این ؟ انھ ال یجیب على السؤ ال ، سعید الحایك یقول ان المتھم لقد وصلت اوراتى ذات اھمیة كبرى الى المتھم، من
یجب ان نكون اغبیاء ، ایھا السادة ، لنصدق ھذا االدعاء ، . . ذكر امامھ مرة انھ تلقى تلك االوراق بالبرید المغفل 
معدة كانت في حوزة الیس ذلك برھانا عل ان ھذه االوراق ال. . . الشاب االرجنتیني ال یعرف شیثا عن ھذه االوراق 

 المتھم منذ زمن بعید ، وانھ ابرزھا في الوقت المناسب ؟
انا آسف انني ال استطع . . ونحن اآلن نتساءل عما اذا كان لقأء المتھم بسعید الحایك الول مرة ھو مصادفة حقا 

 . .اثبات ذلك بالبراھین ، ولكن ساحتفظ لنفسي بالشك في ھذه المصادفة الغریبة 
لمتھم یرید التعرف الى عاثلة الحایك ؟ ھل كان تعرفھ بھم مصادفة ام خطة وھو الذي ال بد ان یكون على ھل كان ا

 علم بصداقة قدیمة بین زوجتھ وزوجة سعید الحایك ؟
لماذا اعتقد انھ كان یرید التعرف بعائلة الحایك ؟ ساسمح لنفسي ان الجأ ال افتراض ، بالرغم من اني درست امامكم 

لقد كان یرید التعرف . . الحتمال اآلخر، االحتمال الذي یقول بان تعرفھ بآل الحایك كان مصادفة محضة ھا ھنا ا
و سنرى ان . بعاثلة الحایك لیرتب وضعا یستطیع بموجبھ ان یلعب دور المساوم وراء ستار من الصداقة ألشخصیة 

د جرت المساومة كلھا وراء ذلك الستار من لق_ ما حدث فیما بعد یجبرنا على عدم اسقاط ھذا االحتمال نھائیآ 
 .ھذا امر سترونھ بانفسكم اآلن . . العالقة الشخصیة 

ما ھي قصة ذلك الشاب االرجنتیي الذي بادر الى رفع دعوى یطالب بحقھ في ارث الرجل الذي مات مدعیا . اآلن 
 انھ ابنھ ؟

نصف قرن تقریبا كان مجرد فالح مغامر ال یعرف الد المغدورة لیلى الى االرجنتین قبل .حین ذھب محجوب السید،
_ وقد وجد في بیت سیدة ارجنتینیة في مقتبل العمر، ارملة ووحیدة ، ملجأ امضى فیھ سنواتھ االولى الصعبة _احدا 

وقد اشرفت تلك السیدة الفقیرة النبیلة على الشاب الشرقي الحاثر الى درجة لم ینسھا محجوب رغم كل شيء،طوال 
 .عمره 

لقد استطاح . ن ما اقولھ ھنا ایھا السادة مدعوم بشھادات عدیدة متقاة من شھود یعرفون محجوب في المغترب ا
فترك بیت االرملة : الشاب الطموح آنذاك في قصة مشرفة حقا وصعبة اكثر مما نتصور ان یشق طریقھ الصامحد 

نبلھا واصالة محتدھا المرأة التي امسكت بیده الشابة واضحى یعیش في مجتمعات محتلفة تماما لم تنسھ على بذخھا و
 .حین كان وحیدا

ینزلون في بیتھا المتواضح الى ان تشتد اعوادھم وكان . كان یرسل لھا كثیرا من الفالحین الذین یطلبون مساعدتھ
 .ھو الذي یدفع االجر

 والد الجنین ھو شاب مشرقي من لقد مرت اعوام كثیرة قبل ان تأتیھ االرملة ذات یوم و تعترف لھ انھا حامل ، وان
 ...اوالئك الذین ارسلھم الیھا ، وعدھا بالزواج ثم اختفى عن االنظار

ان الشھود الذین ادلوا بشھادات حول تلك الفترة من الزمن یقولون ان محجوب _ ھذا شيء حدث قبل ثالثین سنة 
لقد كان رجال _  سنة على االقل 15رھا كان قلیال ما یرى االرملة، وان عالقتھ بھا حین اضحت حامال، كان عم

شھما فلم یشأ ان یترك المرأة الى مصیرھا التعس ، فوعدھا بمساعدة لمدى الحیاة ، وكتب لھا فیما بعد رسالة 
 .موجودة في ملف القضیة ، یقول لھا فیھا حرفیا انھ وان كان الولد لیس ابنھ فانھ یعتبره ابن بالده على االقل 
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لقد : ھذه الوثیقة التي وجدت بین كتب الضحیة ؟ دعونا ننتبھ اآلن الى ھذه النقطة . . . الرسالة من این جاءت ھذه 
كانت ھذه الرسالة مع الضحیة ، وقال زوج الضحیة في شھادتھ ان زوجتھ قالت لھ قبل مصرعھا بایام ، انھا 

 . ھذه ھي الوثیقة ، بال شك ، ایھا السادة -حصلت على وثیقة مھمة 
ان براعتھ كمحام وسمعتھ الالمعة . ى المتھم الدفاع عن ارث االبن المزعوم مع معرفتھ الكاملة بحقیقة القصة لقد تول

. وخبرتھ التي نعرفھا جیدا ، ان كل ذلك كان جدیرا بجعلھ على بینة من نسبة الصحة في قضیة من ذلك النوع 
وھوالذي كان یضع شروطا لم یسمع .  وزوجھا ھوالذي اجرى االتصال االول ، وھوالذي كان یفاوض السیدة لیلى

 .عنھا االبن المزعوم ولم یطلبھا یوما 
ان التحقیقات القلیلة التي جرت مع المتھم ، قبل ان یكتشف انھ محاصر ویلتزم الصمت ، تثبت ذلك بما ال یقبل 

باسم الصبي « ب لقد اعطى الضحیة كلمة شرف بأن یكون قانونیا ثم حین جاءت بادرة مصالحة طال: الجدل 
 . .فیما اعترف ایضا بانھ كان قلیل االمل بنجاحھ بالقضیة اساسا. . . المزعوم ، بثلث االرث 

كان یمارس ضغطا على السیدة الطیبة ، وكان الزوج الذي اراد ان ینتھي من كل شيء قد عرض علیھ رشوة ، 
 ومةصحیح انھ رفضھا ولكن لیس باسم االمانة كما قال ، بل باسم المسا

قبل الجریمة بیوم واحد شعر المتھم ، كما جاء ،اعترافھ ، بان الضحیة التي كانت تصرعلى االستمراربقضیة االرث 
حتى النھایة بدأت تمیل الى انھاثھا بتسویة ، ولكن لم یخطر على بالھ اطالقا ان السیدة النبیلة كانت ترید ان تعطي 

 .االرث كلھ الى مشروع خیري 
 سعید في آخر لقاء مع المتھم قبل الجریمة الى ان لیلى واثقة من النجاح ،وال توجد تفاصیل كثیر ة لقد اشار السید

عن ذلك اللقاء الھام ، ولكن لدینا ما یقنع بان المتھم احس بان التیار بدأ یسیرعكس ما كان یرجو فقد تحدثت الضحیة 
 .امامھ عن وثیقة حاسمة

 شك فیھ ان حافزه الى االتصال كان محاولة معرفة الملزید عن الموقف ، عند الظھیرة اتصل بالضحیة ، والذي ال
ویشیرما حدث فیما بعد الى ان الضحیة قد اشعرتھ باھمیة الوثیقة الحاسمة مرة اخرى واثقة ما تزال بكلمة الشرف 

 .التي اعطاھا لھا
 بأن سعید الحایك قد ذھب الى وفي السادسة مساء كان المتھم قد توصل الى معرفة الموقف برمتھ ، كان یعرف

االرجنتین لیجري اتصاأل مباشرآ مع الخصم وكان یعرف بأن الخصم سیرضى الخروج من اللعبة بمبلغ یسیر، وفي 
 .الناحیة المقابلة كانت ھناك الوثیقة التي ستحسم الموضوع حتى لو لم یحدث االتفاق ، فقرر ان یتحرك بسرعة 

 سعید الحایك لمفاوفة الصبي في حین أنھ كان یعرف بوجود الوثیقة لدى زوجتھ ؟ لماذا ذھب: السؤال اآلن مزدوج 
 وبماذا كان المتھم یطمع من زیارة لیلى الحایك ذلك المساء؟

لقد ذھب سعید الى الخصم بنفسھ ألن لیلى كانت ال ترى مانعأ من أن یأخذ الصبي مبلغآ من المال لذكرى والدھا 
 .ل عمره ، وقد قالت لسعید لیلتھا ان حصة الصبي ھي حق الذي كان یھتم بأمھ وبھ طوا

ثم ان سعید قال في شھادتھ انھ لم یكن یعرف الوثیقة ، وقد كان ال یثق بتقدیرات زوجتھ ألھمیتھا، وأنھ حتى لوكانت 
 اذ االھم من ذلك كلھ ایھا السادة. . . حاسمة فان الوقت الذي سیضیع في متابعة القضیة ھومحض خسارة للجمیع 

ذھابھ دون االتصال بالمتھم بالرغم من انھ ھو الذي كلفھ تسلم القضیة دلیل ال یدحض عل ان سعید الحایك نفسھ كان 
 . .یشك في حقیقة نیات المتھم

اننا مضطرون لتصدیق ھذا االجتھاد الن المبلغ كلھ ایھا السادة ، قد دفع تبرعا لعمل خیري ، والن رحلة سعید 
 .بالنجاح _ رغم مناورات المتھم _ الحایك قد تكللت 

 ماذا كان المتھم یرید من الضحیة ؟
اذا شثنا ان نمضي _ ھذا ھو افضل احتمال لمصلحتھ وكان . كان یرید ان یكمل المساومة التي بدأت بقصة الثلثین ،

للوارث االرجنتیي یرید اخفاء الوثیقة التي ستفقا كل شيء، حتى لو ادى االمر الى قتل لیلى لیخلو الجو _ ال ابعد 
 .المزعوم خصوصا اذا اختفت الوثیقة

لقد غادر مكتبھ في السادسة، في السادسة وخمس دقائق اغلقت سكرتیرتھ المكتب ، بین السادسة والسادسة والنصف 
 انھ یعرف بان المفتاح موجود فوق حافة . كان قد وصل ال باب بیت السید سعید الحایك 

جتھ وحین مد یده الخذه لم یجده ، فعرف ان الضحیة موجودة في الداخل ولكنھ نسي الباب ذلك امر اعترفت بھ زو
ان بصمات اصابعھ بقیت فوق غبارحافة الباب ، فقدكان مشغوال بقرارآخرھوالتخلص من لیلى والحصول على 

 .الوثیقة قبل ان یفوت االوان 
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موعدھا، یضع شیثا یشبھ السكین في جیب عاد الى مكتبھ ، وفاجاه البواب الذي استغرب وجود اضاءة في غیر 
 .معطفھ الداخلي ویلبس قفازاتھ 

وال شك ان . عاد المتھم ال منزل الضحیة فوضع سیارتھ بعیدا، واقتنص كما في المرة االول ، غیاب البواب وصعد
 .السیدة الضحیة فوجئت بھ ولكنھا بالطبع سمحت لھ بالدخول اعتمادا على سمعتھ وصداقتھا لزوجتھ 

ویبدو ان المساومة لم تفلح فقد كانت الضحیة اآلن في موقف جید وحین ھددا اتجھت الى الھاتف ولكنھ لحق بھا قبل 
ان تصلھ وطعنھا في خاصرتھا طعنة عكمة واحدة ال یستطع ان یوجھھا الى المقتل بھذه الصورة المتقنة اال جراح 

ن مرافعاتھ التي تحدث فیھا مطوال عن معنى الطعنة وما او خبیر، وھو خبیر في ھذه الشؤون ، وقد سمعنا كثیرا م
 .تظھره من شخصیة الطاعن 

اي انھا كانت في ذلك المقعد، _ وقد سقطت الضحیة بین مكان الھاتف والمقعد المفضل لدیما في غرفة الجلوس 
 .وھي ال تجلس ھناك اال اذا كانت تستقبل رجآل ما 

 یجدھا، وحین قطع االمل نھائیا زاد في التمویھ فأخذ بعض المجوھرات كیفما لقد فتش بعد ذلك على الوثیقة ولكنھ لم
 .اتفق واغلق الباب بھد وء كي ال یسمع الجیران ولكن حین كان یفعل ذلك اسقط علبة سجاثره 

ولم یكتشف انھ اضاع علبتھ اال حین صار قرب سیارتھ فعاد ال خذھا، ولكن حین تالقى امام المصعد مع بعض 
لبنایة خشي ان یفتضح امره فعاذ ادراجھ ، وربما عاد النھ حسب ان العلبة قد سقطت في الداخل وصار من سكان ا

 .المستحیل علیھ ان یفتح الباب 
وقاد سیارتھ الى الشاطىء حیث تخلص من أداة الجریمة والمجوھرات وكان من الممكن اذ ال یلفت ھذا الحادث نظر 

 .تري علبة لفافات جدیدة احد لولم یتجھ الى دكان ھناك لیش
لم اترك شیثا لالستنتاج ولكني ربطت بین ھذا : ان الوثاثق والشھادات التي تدعم ھذا المنطق موجودة في الملف 

ان الضحیة بال اعداء، ولیس ثمة من ھو مھتم بقتلھا او لھ . العدد الكبیر من االمور المثبتة وحاولت ان افسرھا
سیجعل من ذلك االفاك الذي اكتشفھ المتھم الوارث الوحید لثروة كبیرة ، وبالتالي مصلحة في ذلك ، ولكن مقتلھا 

 .سیجعل حصة المتھم من االرث اكبربناء على اتفاق مسجل 
وكان المتھم یعرف بان ذلك المدعي المجھول سیرضى باقل من العشر، وقد اثبت االتصال االخیرالذي اجراه سعید 

 .ذلك كان مضطرا لالسراع في تصرفھ ، كي یخفي الوثیقة الحایك بالصبي ھذه الحقیقة ول
 . ان الصمت قد یخفي جانبا من الحقیقة ، ولكن في ھذه القضیة كانت العین الساھرة للعدالة اكثر من ناطقة 

لقد جمع ذلك كلھ ببراعة تستحق التقدیر في الواقع ، ولوكنت مكانھ لما وجدت قصة افضل واكثر منطقیة ، ولما 
 عقوبة ارأف من االعدام ، الذي طلبھ لي بصوت واثق ورزین_  مستعینا بكل قوانین ألعالم _وجدت 

*** 
لقد سرت ھھمة مستثارة في القاعة ، وحین نظرت ال وجوه الحاضرین لمست فیھا اقتناعا كامال ازاح من تقاطیعھا 

 ..الحیرة التي كنت اراھا في الجلسات السابقة
 " .مجرم: "نبع صوت من الصفوف الخلفیة وصاح _ وراء الصمت المطبق _ وفجأة 

 ثم قام الرجل العجوز الضئیل واخذ یسیر نحو الباب دون ان ینظر
. . تكلم یا صالح : واندفعت زوجتي نحو القفص ودخلت اصابعھا في شباكھ ، واخذت تصیح في نوبة من الھستیریا

 .تكلم ستموت 
رت فجأة الى المنصة فجاءت عینا القاضي تنظران مباشرة في دارت الجملة في رأسي واخذ بدني یرتجف ، ونظ

 :عیني ، وھز رأسھ ھزة خفیفة، وصاح صوت آخر من یبن الحضور
 ... تكلم یاصالح، تكلم-

 ...ستموت یا صالح ، تكلم : وعادت زوجتي تصیح 
 تحت ضربات و احسست ان جسدي اخذ ینضح بالعرق و بدات شفتاي تتحركان كانھما شقا فخ من القصب یھتز

 .جناحي عصفور مغلوب على امره
 . صمتا مطبقا- دفعة واحدة-وصمتت القاعة

كان الكالم قد وصل الى اسناني ، وسط الصمت المطبق الذي ران على الجمیع ، حین جاءت لیلى الحایك فجأة ال .
 .راسي 

ارس ان دفع تحتي كرسیا لقد اجتاحتني موجة من الحمى فتمسكت بالحدید وما لبث الح: وعرفت انني سأسقط 
 .فجلست 
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 .ورأیت زوجتي تنظر الي بشفقة ووراء كتفیھا كان وجھ سعید الحایك قلقا وكانت الدموع تمأل عینیھ 
 .ولكن لیلى الحایك وصلت 

لقد كان قرار الصمت . . عرفت ان حركة شفتي كانت ارتجافا بائسا ولم تكن قرارا بالكالم . . وعرفت اني لن اتكلم 
لوكان ولید الشجاعة لحطمھ الخوف ولكنھ كان : اقي اقوى من ان یحطمھ الخوف النھ كان ولید شيء آخرفي اعم

 .كال، ولید ما ھو اكثر عمقا من االقتناع ، ولید الشعور بالعبث . . ولید االقتناع 
 ئم كلب طریدالم اقل لكم ان الفخ المنصوب في سھوب الجلید لصید الضبع قد اطبق اسنانھ الفوالذیة على قوا

 .لقد جاءت لیلى الحایك فمألت رأسى 
 . .وفجأة اختفت المحكمة ، والرعب ، واالرتعاد ، وزوجتي 

 .واستلقت لیلى الحایك كسولة ومستثارة عل الكرسي الطویل في غرفة الجلوس وتركتني استلقي عل جانبھا 
 : كأنما لنفسي - یومھا -وقلت 

 . غرمعقول -
 :المغامرة المثیرة،و سالت بصوتھا الھادء نصف النائم الواثق والعمیقكانت عائمة فوق امواج 

  ما ھو غیر المعقول؟-
 . انت -

وانا حزین یا دیما العزیزة ، اذا ما قلت ذلك ولكن من الذي . . كانت كل النساء ایھا السادة. امرأة . كانت امرأة 
 ...نھا اعادتكجعلھا رائعة غیر انت ، كانت رائعة النھا حطمت العادة ، ال

اتذكرین تلك اللیلة التي اتیت فیھا الیك متعبا ومتأخرااحمل كیسا من الكعك ؟ تلك اللیلة ھي بالذات كانت لیلتي مع 
 اتذكرین ؟. . لیلى قد جئت یومھا مباشرة من بیتھا

 ما الذى حدث ؟. . انت تلتھب : قلت لي یومھا حین قبلتك وانت تحضرین العشاء في المطبخ 
بعد ان استلقیت واخذت < و انت نفسك قلت لي لیلتھا. .. حدث انني كنت اریدك اكثر من اي وقت مضى الذي 

تلھثین ال جانبي كنت مرعبا ورائعا، ما الذي تعشیناه ؟ سأطبخ لك كل لیلة صحنا من السجق الحار ان كان یلھبك 
 .بھذه الطریقة

 .كانت لیلى. . لم یكن السجق . . لم یكن السجق الحار یا دیما . ال
 ...التي جاءت اآلن ال قفص االتھام ودخلت في ثیابي واطبقت شفتیھا على صمتي. . كانت لیلى 

  ... الى عشیقة حقیقة- النھا ماتت -و التي تحولت في رأسي ... كانت لیل التي قتلت
 .لقد انتظر القاضي فترة طویلة ان اتكلم 

 اني كنت مع لیلى ومعك في حظة -كیف ؟ -تحطیم الصمت ولم یعرف كان یعتقد ان ارتعادي وارتجافي كانا مقدمة ل
 .خاطفة خارج المعقول 

 ثم صاح بي ان انظر - ذلك اني كنت اخرج لتوي من سریریكما -وقال شیئا لم افھمھ . ولكنھ عاد فانتفض غاضبا 
 :وسأل بغضب . الیھ فنظر ت 

  ھل فھمت كل شيء في المرافعة؟-
 "نعم "  بین نفسي، و صمت فیما قلت بیني و

 ؟ اي نقض ؟´ھل لدي اي اعتراض؟ ایة مالحظة _ 
 .وترك لي فرصة ان اجیب ولكني صمت 

 لقد طلب لك االعدام فھل تراني بحاجة الشرح لك معنى ذلك ؟_ 
 :فیما عاد بعد لحظة یصیح . . وظل الصمت مطبقا 

 تطیع للمرة االخیرة ان اسألك اعتراضك ؟ھل اس. . لقد روى االتھام قصة الجریمة ، وسمعتھا بحذافیرھا _ 
 .وخیم الصمت عمیقا وحاسما ھذه المرة

_ اآلن فقط ، استطیع ان اقول لكم . ما یقال _ مرة اخرى _ استعرضت مرة اخرى قصة االتھام ولكني لم اجد 
قعیتھا فقط لیس من حیث التفاصیل ووا. . انھا قصة غیر حقیقیة _ خارج منطق القانون وخارج مسطرة القضاء 

 .ایضا" قاعدة البحث "ولكن من حیث 
قد رتب لي جریمة لم ارتكبھا، جریمة قمت بكل شيء فیھا ما عدا مسألة " شیئا ما"ان موجز القصة اذن ھو ان 

الطعنة التي ھي في الواقع جزء یسیرجدا من مجموع الجریمة، وحتى ھذه المسألة التي ربما تكوذ قد استغرقت 
 ...كثر ال استطع ان اثت بأني لم اقم بھا نصف دقیقة عل اال
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فما ھي الحقیقة ایھا السادة ؟ ھل ھي مجموعة براھین ؟ ھل ھي مسألة حسابیة ؟ ان القانون ال یعترف بالنیة ، اال 
حین یفترضھا ھو، وھوال یفترضھا اال على ضوء سلسلة من البراھین ، ولكن الى اي حد توجد عالقة بین البراھین 

 ...ل الى اي حد یمكن ان تكون البراھین حقیقیةوالنیة ؟ ب
انا الذي كنت دائما امثل دور الرجل . ال شك اني كنت سأبدومضحكا تماما لوحاولت ان اقول ھذا في المحاكمة 

 >>الغاضب حین یحاول رجل ما في حضرة العدالة ان یكون ذاتیا او رومانطیقیا او بعیدا خطوة
 الكالم یعني شیئا آخر حینواحدة عن القانون فھل ترى ھذا 

 تسمعونھ انتم انفسكم ، من فم رجل میت ؟
سأوضح ما . لنحاول ان ننظر ال مسألة العدالة بدءآ من طوفھا االخیر، ولیس من طرفھا االول كما جرت العادة 

لحكم فلنحاول ان ننظر الیھا حین نفترض ان ذلك ا. لقد جرت العادة ان یكون حكمھا ھو نھایة القصة . اقصد 
نحن نقول عادة ان جویمة ما تستحق حكما معینا ، ونحل المسألة على ھذه الصورة ، فماذا . سیكون مجرد البدایة 

 یحدث لو سألنا عما اذا كان ذلك الحكم یوازن الجریمة ؟ 
نتقام الذي ھو ان الجریمة ھي سلوك ذاتي ، واذا كانت العدالة تتمیز، كما نقول ،بأنھا غیر ذاتیة فلماذا تلجأ الى اال

 .قیمة ذاتة 
ولكن اذا قتلنا رجال باسم العدالة النھ قتل رجال باسم السلوك الشخصي فما . ھل العدالة اجراء انتقامي؟ نحن نقول ال 

الذي نكون قد فعلناه غیر االنتقام ، واالنتقام بمقاییس شخصیة ایضا ان الشخص یرتكب الجریمة ، غالب االحیان ، 
حیان كثیرة یرتكبھا دون تخطیط ، في كلتا الحالتین نحن ، باسم العدالة ، نخطط وسیلة االنتقام بتخطیط شخصي،في ا

سوف یبدو وكأني اعتبر نفسي قاتال وانصرف الى منا . ، ولكن على مقاییس ذاتیة ولیس على مقاییس اجتماعیة 
تبارى الشخصي امام ذلك الھیكل الكامل قشة الحكم وعدالتھ ، والحقیقة اني ال اعتبر نفسي كذلك ، ولكن ما قیمة اع

من البراھین المبنیة على مصادفات تكاد تكون وقائع مادیة منطقیة مسلسلة، في قلب ذلك االلھ المقدس الذي نسمیھ 
 القانون ، والذي نجعلھ بصورة غیرمباشرة ، یمثل آراء ذاتیة محضة ؟ 

،وتأكدت اكثر من اي وقت مضى اني كنت في جانب لقد شعرت باكتفاء غریب حین استمعت الى مرافعة االتھام 
الصواب حین اخترت الصمت ، وعلى العكس فلو اطلقت للسان العنان السأت الى عدد كبیرمن الناس الذین حبھم 

ان ھذه . ما الذي سأكسبھ من تلویث لیلى ؟ وما الذي سأجنیھ من توریط سعید. دون ان اقدر على اثبات براءتى 
لتي رتبت االمر بكلیتھ ، متسترة وراء صمتي ، ھي التي یجب ان تتقدم من تلقاثھا الثبات براءتي القوة المجھولة ا

وھو امر في _ سیضحي القانون مھزلة ، وسیثبت لي انا على االقل ! یا الھي ! ولوحدث ذلك ، یا الھي لوحدث ذلك 
 ..لبشري في قارورة ان الفي سنة من االجتھاد لم تستطح ان تضبط العنصر ا_ منتھى االھمیة 

لقد استمعت بصمت وتأمل الى مرافعة االتھام ، كان منطقیا، وقداستعمل الحقاثق المتوفرة لیصل الى قناعات لیس 
فیھا شيء كثیر من التجني، ولم یكن بوسعھ الوصول الى شيء آخر حین كان یستعمل المنطق البارد في حل مسألة 

نون الذي یستطیح ان یتعامل مح مسائل لم یحدث ان استطاع االنسان ولكن این ھوالقا. غیر منطقیة القانون 
اخضاعھا للقانون ؟ انا ال اتكلم عن المصادفة فقط التي وقعت ضحیة كسیحة بین یدیھا،ولكني اتكلم ایضا عن 

الغضب ، عن الغیرة ، عن الحب ، عن الخیانة ، عن الملل ، عن رغبة رجل یعیش مثل بقیة الناس ویخطر على 
الھ ذات یوم ان یكسر طوق العادة لیجعل من حیاتھ شیثا فریدا وحارا ولھ نكھة ، بمجر ان یفعل یكون قد خطا الى ب

 . خارج العالم الذي یحكمھ قانونكم 
ھل یستطیع القانون ان یغضب ؟ ان یغار؟ ان یشعر بمراوة الخیانة ؟ ان یمزقھ الملل ؟ ان یفھم منطق الخروج عن 

ستطیع النھ كما نقول ، لیس ذاتیا، فلماذا اذن یحاكم ھذه الظواھر من الخارج ، ثم یضع لھا احكاما العادة ؟ انھ ال ی
من منطقھا؟ ھل تفھمون ایھا السادة ؟ ان القانون ال یقبل بان یقوم رجل غاضب بارتكاب جریمة ، ولكنھ ، كي 

 الغضب ولكنھ یقبل استعمال ادوات الغضب ؟ لماذا ال یقبل. كأنھ ھوذاتھ ھذا القانون رجل غاضب _ یعاقبھ ، یقتلھ 
لماذا ایھا السادة ؟ لماذا ال یقبل المصادفة ولكنھ یعتمد علیھا في اثبات الواقع ؟ لماذا ، ایما السادة ، یأخذ من 

 المصادفة اثباتا للواقع وال یأخذ منھا ، ھي التي تجي ء في اعتقاده فوق الواقع او وراءه، عدم منطقیتھا؟ 
حامي الشائب ، ووجھھ یكتسي بمسحة حزن حقیقیة واخذ یھز اوراقھ امام الناس محتارا اكثر مما ھو في وقف الم

 . الحقیقة ،كان ذلك كلھ اخالصا ضروریا لطقوس العدالة ، وكنت ارید حقا ان اعرف كیف سیدامع عني 
ل حالتي ، على قدر ما علمتي كان في موقف صعب ، ھذا شيء قدره لھ الجمیع بما فیھم الخصم ، ولكن في حالة مث

خبرتي ، یمكن لھذا الصمت ان یكون اداة ممتازة في الدفاع اذا احسن استعمالھا، وكنت مشوقا لمعرفة الكیفیة التي 
 .سیستعملھا بھا 
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ان تقدر لھ ظروف القضیة ،فھو یواجھ من ناحیة ادلة علمیة لیس بالوسع دحضھا :لقد طلب من المحكمة في البدء 
انھا ظواھر لفعل ما، وھو من ناحیة اخرى یواجھ ما ھو اقسى من ذلك،صمت الرجل المتھم الذي یرفض ،من حیث 

 ...ان یقول ال او نعم
كانت القاعة اكثر ازدحاما مما كانت في المرة السابقة ، وبدت دیما اكثر طبیعیة ، ربما النھا تعودت مثلي على 

یین فتبدو لي من بعید محامیة اكثر من زوجة ،تتحدث بھدوء وقد شھدتھا تتحادث مع الصحف. الظروف الجدیدة 
 .وعبر صوت افقدتھ عمدا رنة العاطفة لتبدو، فیما تحسب ، معقولة 

وفتح المحامي اوراقھ ببط ء متعمد فیما خیم صمت ثقیل ، وقد حدق الي وھویرفع الصفحة االول لفترة طویلة ، كانھ 
 . االبد یرجوني ،ھذه المرة ، ان اتمسك بصمتي ال

لقد اعلن في نظرتھ تلك اني خرجت نھاثیا من القضیة التي تدور حول رأسي ، وان الموضوع كلھ قد اضحى حوارا 
 .طریفا حول دجاجة ما ، ورھانا مسلیا ال یمكن ان یستكمل اثارتھ اال اذا استكملت صمتي ، الى االبد 

،لدى أالتھام ولدى الدفاع في آن واحد، وكنت سعیدا من شخص الى تجرید) او تراني ارتفعت ؟(لقد تضاءلت اآلن ، 
 ان ذلك قد حدث بھذه السرعة بعد ان اعتبرت نفسي، عبر الصمت ، تجریدا ال یمكن للعدالة ان تتعامل معھ 

  .كي نستكمل الموضوع من كافة جوانبھ -بھذھاالوراق. انني ارفق دفاع المحامي، ایضا
ان اثبات . قل ال، ولكنھ ایضا لم یقل نعم ، ومع ذلك ان الدفاع عنھ مھمة شاقة انتم تحاكمون اآلن رجال صامتا، لم ی"

 . براءتھ مسألة صعبة ولكن ما ھو اصعب ھو ادانتھ 
 لماذا یصمت المتھم ؟

لقد كان تفسیراالدعاء بانھ صمت النھ ال یستطیع ان یقول شیثا امام االدلة ، انھ احتمال اقبلھ بكل احترام شرط ان 
انھا ایھا السادة ال تعني شیئا دون ان یقول المتھم . حتمال اآلخر الذي یقول بان االدلة ایضا جاءت صامتة نقبل اال

 .كلمتھ ،اما الشخص اآلخر الذي یستطیع ان یقول كلمة مماثلة فقد مات 
عني فیھ انھ لیس لقد وجد موكلي نفسھ ، دون تمھید، في مصیدة من االدلة التي تعني انھ القاتل بنفس المقدار الذي ت

فھوال یستطع ان یصدق ، : قاتال، وامام حیرة من ھذا النوع سأسمح لنفسي ان اقول انھ اصیب بنوع من الجنون 
وشاھده الوحید لیس میتا فقط ولكنھ ایضا صدیق عزیز میت ، والمجرم الحقیقي نفذ جریمتھ بتخطیط شدید الذكاء 

 .الموت ، فما الذي یستطع رجل ان یقولھ في ھذه الحالة لیضع انسانا بریئا امامكم على قاب خطوة من 
لقد رأینا كثیرا من المتھمین االبریاء؟ یعلنون اضرابا عن الطعام حتى الموت ، اي انھم یختارون الموت یانفسھم 

اكثر عمقا واكثر لیاقة بكرامة . قبل ان تجبرھم علیھ اخطاء العدالة ، ان الصمت ھوصراخ من النوع نفسھ 
 .سان االن

اال تستطیعون ایھا السادة ان تسمعوا في صمت ھذا الرجل صراخ الرجل البريء المغلوب على امره ؟ صراخ 
الضحیة التي وضعھا مجرم مجھول في مصیدة دون ان یتیح لھا فرصة الدفاع عن نفسھ؟ اي برھان على براءة ھذا 

 .كینالرجل اكثر قوة من ان یصمت حین تكون حیاتھ نفسھا علىحافة الس
لو تكلم المتھم فانھ لن یفسر شیئا وقد یستطیع ان ینقذ حیاتھ اوبعضھا ولكن حین یصمت فقد یخسرحیاتھ ، فلماذا 

 یصمت اذن اذا لم یكن الصمت ھو اعمق دفاع انساني عن الحیاة ؟
تعمد فھویقول ان موكلي ارتكب جریمة عن سابق تخطیط و: ان مرافعة االدعاء تحتوي على تناقض نظري فاضح 

و اصرار ، ثم یقول انھ صمت النھ یعترف بھا،ولكن لوكان ھذا صحیحا لكان من المفروض ان ینبري المتھم للدفاع 
لوقال االدعاء ان موكلي ارتكب جریمة مفاجئة ،دون عمد واصرار،لكان بوسعنا ان نفھم بأن . عن مخططاتھ 

ارج سیطرتھ العقلیة واحس بفداحتھا اآلن ، ولكن صمتھ ھو ند م عمیق واعتراف كامل ، الن الجریمة اذن حدثت خ
ان یدافع عن .اذا كانت الجریمة ولیدة خطة طویلة االمد فالذي ال شك فیھ اذن ان المتھم كان قد وضع في حسبانھ

 .نفسھ ، واعد لالمر عدتھ 
 الكثرة ، خصوصا اذا سأسمح لنفسي ایھا السادة ان اقول ان جریمة مخططة طویلة أالمد ال یمكن ان تترك ادلة بھذه

اال اذا وافقنا بان الجریمة قد حدثت في لحظتھا،دون تخطیط ودون . كان الرجل الذي قام بھا محامیآ خبیرآ وذكیآ
تعمد واصراروربما للدفاع عن النفس ،ولكن ھذا كلھ غیر مثبت ،ان الشيء الثابت ھو ان الجریمة مخططة بدقة 

جود ادلة عدیدة ، وبین ما نعرفھ جمیعا عن ذكاء موكلي وطول تمرسھ واحكام ،وھذا تناقض آخر، تناقض بین و
 .بقضایا الجنایات

 ولكن یجب ان ال یخیل الحد اني ارید ان اقول ان موكلي قد ارتكب
  لست ھنا-ایھا السادة -الجریمة دون تخیط ودون سابق اصرار، اني 



 40 

 ...لھ بالبراءة اني اطالب -الطالب بالسجن المؤبد لموكلي بدال من االعدام 
لقد قال االدعاء ان اتصاال غیر مباشر قد حدث بین موكلي وبین الشاب االرجنتیي قبل وفاة والد الضحیة لیلى ، 

  صحیح ان موكلي اعتمد على ھذا -ولكنھ لیس من الثابت ان موكلي ھوالذي قام بھذا االتصال 
 ولكن ذلك ال یثبت ان موكلي ھو الذي اجرى االتصال االولي غیرالمباشرحین اضحى محامي الشاب االرجنتیي

 .االتصال االول 
من الذي اجرى ذلك االتصال االول مع الشاب االرجتیني ؟ ان ھذه المسألة في غایة االھمیة ذلك انھا، لو استطاعت 

 . ة العدالة حلھا،تدخل الى القضیة الرجل المجھول الذي لعب الدور االساسي كلھ ،الذي قد یكون ارتكب الجریم
ولكنھ موجود، ولیس بوسعنا ان نمضي . ان رجال مجھوال ما زال خارج نطاق العاالة ، لیس ثمة اي اثبات تركھ 

 . في ھذه القضیة الى نھایتھا دون ان نعرف من ھو 
 : لنعد الى القصة االولى من اولھا

ین تلقى الشاب االرجنتیي كما قال في كان والد لیلى الحایك على وشك الموت ، مخلفا ثروة طائلة البنتھ الوحیدة ، ح
 . اعترافاتھ رسالة مغفلة التوقیح ، مركبة من كلمات مطبوعة مأخوذة من جریدة ما، تفتح عینیھ على موضوع االرث

من الذي ارسل لھ ھذه الرسالة ؟ االدعاء یوحي بان موكلي ھوالذي فعل ، ولكن ھذه الواقعة لیست مثبتة قانونیا، وقد 
لقد علم موكلي بالقضیة من . . . دعاء دور المدماك االساسي الذي ركب علیھ قصة الجریمة برمتھالعبت عند اال

 رسالة مماثلة وصلت الى السید الحایك
لیست مھمتي اكتشاف ذلك الرجل ، ولكن القانون یعطیني حق افتراض وجوده ، وسأبني القصة ، في ظروفھا التي 

 . الرجلتعرفونھا جیدا، على افتراض وجود ذلك
لیس بوسعي ، ولیس بوسع االدعاء ایضا، معرفة الطریقة التي تم االتصال بھا بین موكلي والشاب االرجنتیي، 
ولكن لدینا حقیقة واحدة في ھذا المضماروھي ان موكلي اتصل بالشاب االرجنتیي بعد تعرفھ الى عائلة الحایك 

 .ولیس قبل ذلك
ن سعید الحایك ، ھو الذي طلب من موكلي موعدا ولیس العكس ، ھذا یعني من اقوال الشھود لدینا اثبات آخر وھو ا
 بل اكثر من ذلك فقد قال سعید الحایك انھ ھو الذي اطلع موكلي على -ان موكلي لم یكن على علم بتلك القضیة 

الھا محام آخر وجود قضیة من ھذا النوع وانھ طلب منھ تولیھا كخصم النھ یثق بشھامتھ وتقیده بالقانون قبل ان یتو
 .ید خلھا ال عالم من المساومة والضغط وربما التزویر

 كیف عرف سعید الحایك تفاصیل القصة ؟ 
لقد اشار سعید الحایك في التحقیق ال رسالة مماثلة لتلك التي وصلت للشاب االرجنتیي، وقد جعل السید الحایك 

 .لدیھما ما یخفیانھموكلي یطلح على تلك الرسالة الغامضة ، كخصمین شریفین لیس 
نحن ایھا السادة امام مجرم حقیقي شدید الذكاء، واخشى ان یكون قد ضللنا جمیعا، لقد اتصل بالوریث المزعوم 

 .واتصل بعائلة الحایك وانتظرمن االتصالین ان یفرضا محامیا، لیتیسرلھ ان یلعب لعبتھ في الوقت المناسب
لك الوریث االرجنتیني مزعوما حقا؟ ولماذا اتصل الشخص المجھول بھذه ھل كان ذ: لدینا سؤاالن اآلن ایھا السادة 

 الطریقة بسعید الحایك وخصمھ وادخل المسألة الى القضاء؟ ماھي مصلحتھ في ذلك ؟
ما یثبت ان اللوریث االرجنتیني ھووریث مزور، وبوسع اي . لیس لدى موكلي ، حتى لحظة وقوع الجریمة البشعة 

فیھا احتماالت متساویة ولكن فیھا ایضا االغراء الذي . قضیة ارث معقدة : ي مكان موكلي منا ان یتصور نفسھ ف
 . .یمكن ان یجلبھ االنتصار، حصة قانونیة من الثروة 

 فما ھو المانع من ان یتولى موكلي القضیة طالما ھي في نطاق القانون ؟ 
یلى،و لكن الصحیح ان لیلى لم تستطع ان تثبت صحیح ان الشاب االرجنتیني لم یستطع ان یثبت نسبھ الى والد ل

ان الوثیقة الوحیدة القادرة ان تحسم االحتمالین لم تبرز اال بعد مقتل الضحیة وكما قال الشھود فان موكلي . . العكس 
 .لم یكن على معرفة بھا وبحقیقتھا حتى حین اعلمتھ الضحیة بوجودھا 

 اي مانع من ان یأخذ القضیة وعلى العكس فقد اخذھا بناء على نصح اذن ، من الناحیة المنطقیة ، لیس لدى موكلي
  .خصمھ ، الن خصمھ ھذا كان یثق بنزاھة موكلي وحرصھ على القانون 

 ولكن من این جاءت تلك الوثیقة الوحیدة ، والتي لم تكشف اال بعد وقوع الجویمة ؟
انني اجرؤ على القول . . ل الشھود ال یعرفون قصتھا انھ سؤ ال مھم ایھا السادة ، في غایة االھمیة بالرغم من ان ك

 .بان جھل جمیع الشھود بتلك الوثیقة ھو اثبات ال یدحضھ الشك بوجود رجل مجھول 
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وسرت فجأة ضجة في قاعة المحكمة فاخذ القاضي یضرب المنضدة بكفھ طالبا الھدوء ، وصاح صوت قریب لم 
 " .داانت تزید ألموضوع تعقی:" استطع تبین صاحبھ 

ولكن المحامي الشائب اخذ یھز اوراقھ مستثارا ، طالبا من القاضي ان یھيء لھ فرصة اكمال مرافعتھ بھدوء ، 
 . وبدت وجوه الحاضرین ، حین نظرت الیھ ، مملوءة مرة اخرى بالحیرة التي كانت علیھا قبل مرافعة االتھام

ر المحامي الي وكأنھ یستشیرتني فالتزمت وكان المدعي العام یھز رأسھ ساخرا ولكن بصمت ، وفجأة نظ
ولكنھ بدا لي في تلك اللحظة اكثر ذكاء ودھاء مما توقعت ، یجید ھو اآلخر استعمال المواد الخام لیبن . . الصمت 

 .ھیكلھ الخاص دون ان یرتكب مغامرة غیر مأمونة العواقب 
في الدفاع وسیلة " الرجل المجھول "ضع نغمة واعترف اني انا نفسي لم اكن الفكر بمثل ھذا المخرج ، لقد كان و

بارعة لتحمیلھ كل التفاصیل التي ظلت غامضة ، وفي ھذه الحالة فان المحامي ال یخسرشیئا ولیس اسھل علیھ من 
 .تألیب القضاء على رجل ما زال فارا بعد ان قام بخدیعة رھیبة 

 صمتي ، وكان صمتي یثقل ضمیر المحكمة وقد لقد كان المحامي بارعا في استغالل نقطة حساسة في القضیة ھي
 جاء المحامي لیتیح لھا مخرجا الئقا عن طریق القاء التبعة على اكتاف رجل ھارب

 اسكات الضجیج ، وكان المحامي الشائب ما زال یلوح باوراقھ مطالبا - بعد -ولكن القاضي لم یكن قد استطاع 
وسعید الحایك یھزان رأسیھما للمحامي مشجعین في تعابیر بدت باتاحة الفرصة لھ لیكمل مرافعتھ وكانت زوجتي 

 .وكأنھا تتمسك بما تبقى في اوراقھ من امل 
وفجأة ضرب المحامي منضدتھ بجماع كفھ فاحدثت دویا ھائال اعقبھ صمت مطبق ، وانطلق صوتھ الراجف وسط 

 : ذلك الصمت یصیح 
 ان ھناك رجال مجھوال قام بارتكاب ھذه - فرصة اكمال دفاعي  لو تكرمتم اعطائي-سترون . .  نعم ، ایھا السادة -

 . الجریمة البشعة ویرید الصاقھا بموكلي
 :وھز اوراقھ في وجھ الحاضرین

 : ولدي ھناك االثبات ، وصاح صوت في الصف الخلفي. . ان سراح موكلي ینغي ان یطلق فورا-
 دعوه یكمل فقد ینقذ الرجل. .  انھ منطقي -

لب القاضي من صاحب التعلیق ان یغادر القاعة ومرة اخرى شھدت الرجل العجوز الضئیل یخرج ومرة اخرى ط
 .بھدوء وكأنھ جاء فقط لیقو ل ھذه الكلمة

ووسط الصمت المستثار الذي خیم بعمق ثقیل على القاعة مضي المحامي الشائب في محاولتھ البارعة البعاد حبل 
 …المشنقة عن عنقي 

ر غامض ، أن القنبلة التي رماھا المحامي العجوز في قاعة المحكمة، حین تحدى االتھام وكنت اعرف ، في شعو
وان الضجة التي احدثتھا بین الحضور كان . بوجود رجل مجھول وراء الجریمة ، ھي قنبلة ال تحتمل الفحص 

 .سببھا االساسي انھم لم یستمعوا لتتمة المرافعة 
وى المحامي اوراقھ عند تلك النقطة ومضى لكان ترك في القاعة اثرا ابعد  انھ لوط- بیني وبین نفسي -وكنت ارى

 واعمق واكثر تشویشا من ذلك الذي سیتركھ بعد انتھاء المرافعة
وعلى اي حال فقد كنت اعرف ایضا اني ال استطیح تقدیر حقیقة كفاءة ذلك المحامي الذي فاجأني بمدخل لم اكن 

اص رأیت ان ذلك المحامي ، لو كان اكثر كفاءة مما ھو،الستطاع ان یحوك وحین قمت بحسابي الخ. . . اتوقعھ 
 :قصة بارعة قد تنطلي إن لیس على المحكمة، فعلى الرأي العام 

 ماذا اقصد بكلمة كفاءة ؟ 
اقصد انھ لو استطاع ،مثال ، اقناع الشھود باسقاط جمل ال یعتبرونھا مھمة في شھاداتھم لجاءت قصتھ محبوكة 

 .تماما
لكني كنت اعرف ان ذلك الشيء لن یحدث ال نھ یحتاج الى درجة في الذكاء والتصور ھي عادة من اسلحة العقل و

 ..الشاب المغامر و لیست من مؤھالت العقل العجوز
 -بانھ لم یعد. لقد عاد االمحامي یقرأ بھداوء، صار اآلن اكثر ثقة بنفسھ واشد تماسكا، وقد رمقني بنظرة خاطفة یوحي

 .بحاجة الى معونتي  -بعد
 .…بدا فكرر قراءة صفحتھ كي یعید وصل الموضرع بدقة ویجعلھ اكثر تأثیرا

 : وانتھى بلھجة عنیفة الى التأكید الذي سبب مقاطعتھ قبل دقائق
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في غایة . . من این جاءت تلك الوثیقة الوحیدة التي لم تكشف اال بعدوقوع الجریمة ؟ انھ سؤال مھم ایھا السادة . . ((
اني اجرؤ على القول بان جھل جمیع الشھود بتلك الوثیقة ھواثبات . االھمیة بالرغم من ان الشھود ال یعرفون قصتھا

 . .ال یدحضھ الشك بوجود رجل مجھول 
 ؟.من ھو ھذا الرجل

ضیة لماذا أختار الرجل المجمول ان یدفع الق: نحن أآلن في طریقنا الكتشاف جواب السؤال الذي طرحناه قبل قلیل 
 الى المحاكم بتلك الوسیلة الخبیثة ؟

 ایھا السادة ، لقد اختار ذلك لیجد الوقت المناسب كي یطر ح الوثیقة التى یمتلكما للبیع ، والقمیة فى ذروتھا
قد كان من الممكن ان تكون الوثیقة اآلن في ید الشاب االرجنتیي لو ان اتصاالت الشخص المجھول بلیلى قد اتخذت 

 وكان الشاب ، على االقل كما یفترض ذلك الرجل المجھول ، مستعدا لشراء الوثیقة الوحیدة التي . .مجرى آخر
یمكن ان تحول بینھ وبین االرث ، ولكن المجھول اتصل بلیلى النھ افتوض انھ یستطیع ان یبیعھا الوثیقة بسعر 

 .اغلى 
ثروة بالنسبة لھ مصادفة تھبط من السماء ان الشاب االرجنتیي فوجىء بالقصة كلھا ،وقد اعترف بذلك ،كانت ال

 .ولذلك قبل بحصة صغیرة ،اما المحامي فان مھمتھ كما تعلمون ،اكبر من ذلك و اكثر التصاقا بالعدالة
صحیح ان موكلي طلب للشاب االرجنتیني ثلثي االرث ، دون ان یكون الشاب نفسھ قد طلب ذلك،ولكن لماذا ینسى 

 السیدة الحایك وعدا بعدم المساومة،و قد اكتشف حین جاءتھ مع زوجھا لتساوم انھا االنھام ان موكلى كان قد منح
و كان موكلي یرید االلتزام بوعده في ان یطلب لموكلھ ثلثي االرث لیصرف نظرا لزوج .واقعة تحت ضغط الزوج

 >>نھائیا عن التفكیر بالمساومة؟
 من االتھام في ھذا الصدد فأقول اننا كیفرا قلبنا االمر فاننا ان ھذا القول مجرد افتراض وانا امیل ألكون اكثر واقعیة

 .سنرى ان موكي لم یكن یلعب، على الحبلین كما قال االتھام
اننا نسقط ھنا امام اعینكم قصة سمعتموھا من االدعاء تقول ان موكلي كان یلعب لعبة غیر قانونیة ، و نسقط مھعا 

ان كل الذي . لي كان یضغط للخروج بحصة كبیرة لنفسھ من تلك الثروة افتراضا اعند علیھ االدعاء یقول ان موك
وھو لم یطالب بالثلثین لموكلھ حین جاءتھ عاثلة الحایك للسماومة اال الن . اراده موكلي ھوان یتابع القضیة قانویا

وعد الشرف تلك المساومة اقنعتھ بان فرصتھ لكسب الدعوى متوفرة ما تزال ، وھذا الطلب لم یكن خروجآ عن 
الذي كان قد أعطاه للضحیة النھ لم یطالب بالثلثین بدیأل عن القانون ، والنھ ، من ناحیة اخرى،مرتط ایضا بوعد 

 .شرف آخر، واكثر قیمة ، امام مھنتھ وموكلھ
 :ان التحقیقات وشھادات االطراف المختلفة تعطینا الموقف التالي

ت غیر راغبة في المساومة ، وكان زوج الضحیة السید الحایك أقل كانت الضحیة واثقة من ربح الدعوى ولذلك كان
ثقة النھ اكثر شكا وكان میاال للمساومة اما موكي فقد كان رجل قانون ، ال یتعامل بالطبیعة مع الظنون ، وكان یترك 

 وبارادة للعدالة ان تقرر كل شىء، مانحآ موكلھ وخصمھ ، في نبل نادر، وعد شرف بان یكون ملتزما بالقانون
 العدالة

بناء على ھذا الموقف نستطیح ان نفھم ان السید الحایك قد استطاع اقناع زوجتھ اخیرا ببذل محاولة للمساومة 
خصوصا وانھا قررت التبرع بالمبلخ كلھ لعمل خیري ، وقد جاء لزیارة موكلي بھذا الشأن ولكن الصفقة لم تتم 

 اما السید الحایك فقد -أخذ القضیة مجراھا الطبیعي ، وكذلك موكلي وبدت الضحیة كما قال الشھود مصرة على ان ت
 اراد ان یبذل محاولة اخرى مباشرة مع الخصم 

نحن نعلم ایھا السادة ان الضحیة اتصلت بموكلي المرة االولى كي تقنعھ بأن ال یشجع زوجھا عل اجراء ایة مساومة 
د انھ اتصل بھا في الیوم الذي وقعت فیھ الجریمة لیسألھا عن ، وأن موكلي منحھا وعد شرف بذلك ، فلماذا ال نعتت

 وقد ذھب زوجھا لیجري اتصاال مباشرا مع الخصم ؟. رایھا اآلن
انتم ترون ایھا السادة اآلن ان مثل ذلك االتصال كان واجبا، فقد توقع ان یتصل بھ موكلھ لیسألھ رأیھ ، ولذلك كان ال 

 .ید للسیدة الحایك التي كان قد منحھا وعدا بعدم قبول اي تسویة من ھذا النوعبد لھ من معرفة طبیعة الموقف الجد
 واحد صامت واآلخر میت: ولیس بوسح اي منا ان یعرف ما الذي قیل في تلك المخابرة ، اثنان یعرفان ذلك فقط 

 :اما الذي نعرفھ ایھا السادة فھو ما یلي 
 االدعاء ولكنھا خرجت من ید الشخص المجھول ، الذي ال یعرفھ ان القضیة اآلن لم تخرج من ید موكلي ، كما قال

 .اي واحد منا
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 الشخص اآلخر ھو الذي -ان موكلي حتى تلك اللحظة لم یخسر شیئا، في الحقیقة انھ ال یملك ان یخسر او ان یربح 
 .كان یخسر، الشخص المجھول الذي بدأ تلك القضیة ثم احس بأنھا خرجت من سیطرتھ 

ذلك ھو السیدة لیلى الحایك ، التي كانت ترفض ایة . . باالضافة لھذا المجھول ، كان یخسر ایضاشخص آخر ، 
مساومة مع الوریث المزعوم ،سعید الحایك لم یكن خاسرآ بالطبح ، موكلي لم یكن خاسرآ أیضا،الشاب االرجنتیي لم 

اب ال تعرفھ اساء الى ذكرى والدھا، ثم ذلك فقط السیدة الحایك التي كانت تشعر بأنھا ستدفح مبلغآ لش: یكن خاسرآ 
 المجھول الذي كان یشعر بأن الصفقة قد خرجت من یدیھ ، كوسیط 

 فلماذا ال یبذل ذلك المجھول محاولة أخیرة ؟
لماذا ال یتصل بنفسھ ھذه المرة بالسیدة الحایك فیقول لھا انھ یستطیع ان ینھي تلك القضیة بوثیقة واحدة اذا منعت 

  اعطاءالعشر للوریث المزعوم واعطتھ لھ بدال ذلك ؟زوجھا من
لنقل ، افتراضا، انھ اتصل بلیلى وحدثھا بشأن الوثیقة ولكنھ طالبھا بأن ال تبوبح بھا، وقد اشارت لیلى الى 

فھي ال تعرف حقیقة تلك الوثیقة وال تملكھا بعد ، وھذا ما یفسر انھا رفضت : الموضوع لزوجھا ولكن بثقة قلیلة 
وھي من ناحیة اخرى ال تعرف كیف سترسو . ءھا لزوجھا او لموكلي او الدخول في التفاصیل بشأنھا معھما اعطا

 مصرا على المساومة - كما قال بنفسھ -الصفقة مع الشاب االرجنتیي لتساوم المجھول على اساسھا ، وكان زوجھا
 .ارفتركتھ یفعل واثقة بانھا ستكون ، في نھایة المطاف في جانب االنتص

لسنا نعرف ما الذي قیل في تلك المخابرة الموجزة التي حدثت بین الضحیة وموكلي ظھر الیوم التي وقعت فیھ 
الجریمة ، ولكننا نستطیع ان نستنتج بناء على وقائع حدثت فیما بعا، انھا طلبت منھ مقابلتھا في بیتھا في السابعة من 

 .ذلك المساء 
 ان موكلي یغلق مكتبھ في السادسة ؟لماذا في السابعة وھي التي تعرف 

انھ سؤال مھم ایھا السادة ،ففي السادسة كان موعدھا مع الرجل المجھول ، وكانت ترید ان تستشیر موكلي بعد 
مقابلة الرجل المجھول لتكون على بینة ، ولكنھا لم تقل ذلك لموكلي ،كما یبدو، النھا لم تكن مطمئنة بعد الى حقیقة 

 الى صدق الرجل المجھول ومرتبطة بوعدھا لھ بعدم الحدیث تلك الوثیقة وال 
لقد اغلق موكلي مكتبھ ، وضیع وقتا في التجوال ریثما یحین موعده مع الضحیة ، فلیس من المنطق في ھذه الحالة 

ح ویبدو انھ تذكر بان االستعانة ببعض االوراق قد تصب_ ان یذھب الى بیتھ الذي یقع في الطرف اآلخر من البلدة 
في جیبھ ، ولم یكن ھذا الشيء اال االوراق التي ال " شیئا متطاوال"ضروریة فعاد الى مكتبھ حین فاجأه البواب یضع 

 .بد لمحام ما ان یصطحبھا معھ الى لقاء یتعلق بالعمل
، قد لیس من المعقول ان یكون موكلي ء في تلك الفترة التي وقعت بین السادسة والسادسة والنصف من یوم الجریمة 

غافلھ _  لیس لدینا اي اثبات على ذلك ، والبواب یقول انھ لم یره ، واذا كنا نعتقد ان موكلي -ذھب الى بیت الضحیة 
، فانھ من الصعب ان نصدق بانھ نجح في ذلك اربع مرات متوالیة في ظرف نصف ساعة ، خصوصا وان البواب 

 . لم یغادر مكانھ كما قال اال لفترة قصیرة 
 وقد اراد كما یبدو ان یعرف فیما اذا كانت -موكلي الى بیت الضحة في موعده، ولكنھ لم یجد أحدالقد وصل 

 الضحیة في البیت ، كي یواصل محاولتھ ، ام خارجھ كي ینتظر ولیس ثمة اال طریقة واحدة لمعرفة ذلك
ي المفتاح في مكانھ فعرف ان لم یجد موكل. المفتاح ، وفیما كان یحاول تحسیس مكان المفتاح ،اسقط علبة سجائره 

 ولم یكن االمر یعنیھ كثیرا فغادر -السیدة لیلى في الداخل ، وانھا لسبب من االسباب ال ترید مالقاتھ ، او انھا نائمة 
المنزل ، ولكنھ اكتشف انھ ضیع علبة لفافاتھ فعاد، وكما یحدث مع اي انسان آخر یقابل انسانا في المصعد وھو في 

 .امرأة ذات زوج مسافر یشعر بانھ قد یجرجھا امام جیرانھا فعاد ادراجھ طریقھ لزیارة 
لو كان موكلي قد ضیح علبة لفافتھ في مسرح جریمة قتل لما ترد في بذل محاولة الیجادھا، فھي البرھان االوحد في 

لعودة ال باب منزل امرأة ھذه الحالة وبالوسع اخفاؤه ، ولكن حین كان االمر كلھ یتعلق بعلبة لفافات شبھ فارغة فان ا
 .وحیدة امام اعین جیرانھا، عمل ال یستحق االصرار

 االن ، ما الذي حصل بین السادسة والسادسة والنصف ؟ 
لقد جاء ذلك الرجل المجھول لیسارم لیلى ، وابرز لھا الوثیقة الحاسمة ولكن یبدو ان االتفاق لم یحدث ، ولیس 

ربما لتستدعي الشرطة ، ربما لتستعجل : لماذا قامت الى الھاتف _ ھول اال الضحیة والرجل المج_ یعرف احد 
كان المجرم المجھول _ موكلي ، ولكن الجریمة حدثت تلك اللحظة بالذات ، فیما كانت الضحیة بین الھاتف والمقعد 

ي اكبر وقد یفترض كما یبدو انھ یستطیع االن تأمین االرث للشاب االرجنتیي وحده ، وبالتالي فان حصتھ ستضح
 .كان ال بد من تلك الجریمة الن امره كان على وشك االفتضاح ایضا



 44 

ولكني ال ارى بالنسبة لرجل _ انني ال ادعي اني اعرف دوافعھ كاملة فذلك من شأن تحقیق آخر تقوم بھ المحكمة 
 .قدیر مثلھ مانعا من ارتكاب ھذه الجریمة نھایة منطقیة وعقلیة لما بدأه

 ق ان القاتل كان یلبس قفازین ، فلماذا لم یلبسھما موكلي ، اذا كان ھو القاتل ، حین فتش عن المفتاح ؟لقد أثبت التحقی
ان الرجل الذي یلبس قفازین لیرتكب جریمة ال یترك ایھا السادة بصمات اصابعھ على حافة باب مغبر، وال یعرض 

 حین یغادر المسرح ثم ال یعود لیأخذھانفسھ امام ثالثة شھود على باب المصعد ، وال یسقط علبة سجاثره 
وأنا اعرف ان االدعاء سیتحدث عن رزمة القاھا موكلي في البحر، لكني اعتقد انھ ال یعرف عنھا شیئا ھو اآلخر 

 ان قذف رزمة ما، مجھولة ، في البحر لیست دلیال على اي شيء، والعدالة ال تستطع ان تشنق –بقدر ما اعرف انا 
 .مة في میاه البحر رجال النھ القى رز

لیس ثمة سبب لیرتكب موكلي جریمة من ھذا النوع ، ان جمیع الشھود اتفقوا على ان ذلك االنھام شيء بعید 
و بنفس القوه استطیع ان اقول اني ال اعرف احدا یھمھ ارتكاب ھذه .و قد رایا ھا ھنا انعدام الحافز ایضا .االحتمال 

 ...الجریمة اال ذلك الرجل المجھول
لقد وجھ ذلك المجھول الذي نجح حتى اآلن في تجنیب العدالة طعنة محكمة واحدة الى خاصرة الضحیة فیما كانت 

تولیھ ظھرھا، وامعانا في اخفاء جریمتھ والتمویھ على حقیقتھا قام یاستالب بعض المجوھرات ،ولكنھ في غمار 
 .مدفونة في خزانة الكتب القریبة اضطرابھ لم یعثر على الوثیقة الحاسمة ، التي وجد ھا التحقیق 

كیف وصلت الوثیقة الى ھناك ؟ ھل یعقل ان تضع امرأة ما وثیقة ھامة كھذه كانت في حوزتھا منذ زمن بین كتب 
زوجھا؟ ال یعقل، وقد وجدت الوثیقة ھناك لسبب بسیط ھو ان الضحیة غافلت الشخص المجھول الذي كان ھناك 

قد اشترتھا منھ ودفعت ثمنھا مجوھراتھا بناء على اصراره ثم غافلھا وقام یطعنھا وخبأتھا في اقرب مكان ، اوكانت 
 .لسبب ال نستطیع ان نكتشفھ االن 

ھل اعطاھا : ان كثیرا من االحتماالت یمكن ان ترد ھنا، وذلك لسبب بسیط وھو ان المجرم الحقیقي لیس ھنا 
تلف معھا وانتھى الخالف بالجریمة ؟ ھل قتلھا في محاولة المجرم الوثیقة قبل تلك الجلسة في الیوم المشؤوم ثم اخ

السترداد الوثیقة ثم فوجئ بجرس الباب وبید تبحث عن المفتاح فاركن الى الفرار او االختباء بشكل ما؟ ھل كانت 
 الوثیقة حقا في حوزة الضحیة قبیل الجریمة ؟ ھل ھي الوثیقة التي تستطیع ان تحسم القضیة ام ثمة وثیقة اخرى

جعلت امر فقدان الوثیقة االولى ثانویأ؟ ھل كان المجرم قریبا من العائلة الى حد االطالع على تفاصیل ثانویة ام انھ 
 كان على معرفة بماضي االب ؟

 ان ھذه االسئلة ، وكثیرا جدا غیرھا، ینبغي ان نجد اجوبتھا، این ؟
 .ھذا ھو السؤال المھم 

ر وراء ھذه الجریمة المروعة ، رجل استطاع تضلیلنا جمیعا ولیس قتل امرأة ایھا السادة ، یوجد رجل اخر، او اكث
فاضلة بریئة فقط ولكن محاولة قتل رجل بارع بريء ایضا، وكي ال نسمح لذلك بالحدوث فان علینا بد ء التحقیق 

 من جدید واطالق سراح موكلي فورا
.. 

ن الحضور كما یبدو ان المسألة اكثر تعقیدا مما حسبوا، لقد قوبلت تلك المرافعة بالصمت والذھول ، واكتشف كثیر م
 وكان االدعاء، طوال الوقت ، یھز رأسھ مستنكرا ،اما القاضي فقد نجح في ان یجعل 

وجھھ جامدا تماما، مكتفیا بتسجیل مالحظة بین الفینة واالخرى وفورا بدأ استجواب الشھود مرة اخرى ، اال ان 
یعا ان یضیفا شیئا جدیدا نتیجة السئلتھما المعقدة ، لقد عاد كل شاھد فكرر بالضبط ما الدفاع واالتھام معا لم یستط

 كان قالھ في االستجواب السابق ، ویبدو ان شعورا ما قد سیطر على الجمیع بان القضیة كانت تمر في تلك اللحظة
سي ثمنا ، او كفة اخرى فیطلق بمرحلة دقیقة من التوازن ، وان كلمة اضافیة واحدة قد ترجح كفة ما ، فیذھب رأ

 .ولم یكن اي من الشھود راغبا في تحمل مسؤولیة اي من االحتمالین . سراحي فورا 
 ...  امام لحظة حاسمة- تلك اللحظة -وبدت القضیة كلھا 

 . . .ورغم ارادتي اخذ قلبي یخفق بعنف حتى كدت اسمع دقاتھ في السكون المتوتر
 .اسمح صوتھ یدوي وسط السكون المطبق الذي كان مخیماا على الجمیعواخذ قلبي یخفق بعنف حتى كدت 

في الدوار الذي _ وبدا لي تلك اللحظة بالذات ان قصة المحامي العجوزالمختلقة ، قد تكون حقیقة ، بل اني مضیت 
مضیت اتصور القاضي یقوم عن مقعده فیربت على كتفي _ اصابي والذي كنت اجھل حتى االن حقیقة دوافعھ 

 .فأنت بريء . . . ویقول لي امض الى بیتك ایھا المسكین . . . وعیناه مغرورقتان بالدموع 
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حتى تلك اللحظة لم اكن اعلم ابدا حقیقة الدوافع وراء ھذه االفكار الساذجة ،كانت شیثا آخر یختلف تماما عما حسبتھ 
 .في البدء 

 ان المسألة كلھا ھي مباراة في البراعة وان براءتي _وإنا خاضع للجوالذي خیم بعد مرافعة المحامي -كنت احسب 
  بین-وان الذي یستطیح . . تتوقف على ان یكون محامي ابرع من االتھام بغض النظر عن الحقیقة 

فاما ان یرسلھ الى الیت او : ھو الذي یفوز برأسي " واقعیة " اختالق القصة االكثر اقناعا ال القصة االكثر-االثنین 
 لمشنقةیرسلھ الى ا

 القصة االكثر واقعیة ؟ 
 ..  المعقول والمنطقي - في اعتباركم -ما ھو الواقع ایھا السادة ؟ انھ 

ولكن كم من االحداث الواقعیة بین معقول ومنطقي؟ ما ھى االعالقة بین الواقع والمعقول ؟ ھل الحرب ، مثال واقعیة 
 ...یا للتعاسة... العالم كي نفھمھ اترون ، اننا نلعب على بعضنا، اننا نزور ... ام معقولة

 .قلت انني حسبت ان براءتي اضحت على مرمى حجر، ولكني كنت واھما
كانت الحقیقة وراء مشاعري المغفلوطة ھي ان القصة الحقیقیة التي حدثت باتت غیرمھمة ، واننا كنا ندخل في عالم 

 شفاف ، مزیف ، كان ال یعني اي واحد منا
 .ي صفا ذھني من جدیدوحین ذھبت الى زنزانت

 .واستعرضت المسالة بدقة 
 .وادركت ان مرافعة الدفاع تحتوي على سلسلة من االخطاء المھلكة

وفي الوقت الذي كنت متأكدا فیھ ان االتھام سیكشف تلك االخطاء واحدة بعد االخرى فقد كنت واثقا انھ ، بالرغم من 
 اخرى ال سبیل الى دحضھا او كشفھا، اجاد الدفاع استعمالھا ذلك ، فسیظل منطق االدعاء مھزوزا امام بضعة نقاط

 .ال ابعد مدى یستطیعھ
وكنت قد نجحت في ان اضع نفسي خارج الموضوع واراقبھ عن بعد فحسب ، كما كان یفعل الجمیع تقریبا، 

 ان اقول في ھذه تسألونني الم تكن حیاتي تھمي على االطالق ؟ بلى من منا ال یھتم بذلك ؟ ولكن االمر كما حاولت
 .االوراق كلھا اكثر تعقیدا من ان یؤخذ بمثل ھذه البساطة 

انني مطوق بصورة تستعصي على االفالت ، قد تكوذ ھذه الحقیقة ھي الكبرى في تحدید مشاعري االن ، ولكن ثمة 
 حقائق اخرى تتراكب وتكون ما ھو اكبر من تلك الواقعة القانونیة

العالقات البشریة ، عن الحب ، عن العمل انما تساعدونھ على اجراد تقویم خاص انتم حین تعزلون السجین عن 
وجدید للحیاة ذاتھا، ما ھي الحیاة ایھا السادة ، اذا كانت تجري في معزل عن ذلك كلھ ؟ قد تقولون انھا تنعي، 

اال بمقدار بسیط ، فالزمن حینذاك ،االمل في استرجاع تلك القیم جمیعا ذات یوم ، ولكن ھذه المواساة لیست حقیقیة 
وحده ھوالذي سیكشف لالنسان المعزول بین جدران اربعة ان تلك القیم انما ھي في االواقع لعبة اخترعناھا نحن 

 لنعبر شوطنا دونما ملل كبیر فما الذي ستعنیھ الحیاة حینذاك؟
انھ من اصعب االمور  . -الحقیقة  ھذا شيء لم افكر فیھ كثیرا في -لن ادعي ھنا اني لم اكن الخشى الموت ، كال 

 لقد كنت افترض الموت كاحتمال نظري امامھ. بال سبب . ملى االنسان ان یتصور موتھ الخاص
 احتمال اخر و مساو، ان الصمت قد ساعدني كثیرا على اعتیاد ذلك االفتراض الى درجة لم اعد اخشاه كثیرا

اع لرد االتھام ، وسمح القاضي بغیابي شرط ان اطلع كنت مریضا جدا یوم عقدت المحكمة جلسة خاصة لالستم
على نسخة من المطالعة وقد جيء لي بھا عند الظھیرة ، كانت تكرارا للقصة كما یراھا االتھام مع شيء من 

 .التفاصیل 
لقد رفض االتھام فكرة وجود رجل مجھول آخر في الجریمة ، وسخر من ھذه النقطة التي اعتمد علیھا الدفاع ، 

اءل عن ذلك المجھول الذي لم یبرز اال عند الجریمة ، ولم یقبل ما قالھ االدعاء حول الرسالتین اللتین وصلتا في وتس
فترة واحدة تقریبا للشاب االرجتنیي ولسعید الحایك وتحداه في ان یثبت ، بایة صورة من الصور، وجود شخص 

وجود مثل ذلك الشخص فما ھي مصلحتھ من دفع مجھول قام بتوجیھھما للرجلین ، وقال انھ حتى لو افترضنا 
الطرفین الى المحكمة في وقت كان یستطیع فیھ ان یتصل مباشرة بعائلة الحایك للمساومة دون الدخول في حیثیات 

 .القضاء
وقال بأن كون " خیالیة وغیرمعقولة وتفتقر الى االدلة "ووصف االتھام قصة قیام المجھول بارتكاب الجریمة بانھا 

ب العمارة لم یشاھدني وأنا ادخل الى البنایة في المرة االولى لیس برھانا على اني لم ادخلھا فشھادة البواب في بوا
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ھذا المضمار لیست قاطعة اوال النھ اعترف بغیابھ لفترة ما تلك اللیلة ، وثانیا الن عمارة من اربع عشرة طبقة یقوم 
 جل واحد تذكر وجوھھم جمیعا.لزوار لیس بوسع ربالدخول الیھا والخروج منھا عدد من السكان وا

ورفض االتھام في في لھجة قاسیة ، الطریقة التي برر فیھا االدعاء رمي رزمة متطاولة في البحر، ولم یقبل تفسیر 
 االدعاء لموضوع الوثیقة الحاسمة وكیفیة وصولھا الى ید لیلى ووصف كال االمرین بانھما تصور یفتقر الى االدلة 

وحین انھیت " المحامي االشیب جالسا على مقعد خشبي في الزنزانة ، ینظر الي قلقا وانا اقرأ االتھام بامعان وكان 
ووضعھا في محفظتھ ثم انشأ " فیما كان منصرفا ال تفكیر عمیق " القراءة ناولتھ االوراق فاخذھا وطواھا بدقة 

 یحدق الي محتارا 
 .متي مضحك و اخیرا قال ، بصوت تعس ، انني اضعھ بص

 ...انا محام یا استاذ صالح، ولست كاتب قصص : ونھض وربط یدیھ وراء ظھره وخطا نحوي وھو یقول 
 ؟... لماذا ل تساعدني

وانتظرمرھفا حواسھ جمیعا، ایة اشارة جدیدة اال انھ عاد فھز رأسھ ومضى یسیر بخطوات صغیرة داخل الزنزانة 
 : ثم وقف والتفت نحوي

ان یستطیح محام مثلي اخذ قضیة لمحام مثلك على عاتقھ ، انا واثق انك تستطیع ان تكون عنصرا  انھ من النادر -
 "مساعدا جدا، انت اكثر خبرة منا جیعا، ثم ان القضیة قضیتك 

 : ولم یستطح ان یضبط صوتھ فصاح 
 .  و ھي حیاتك ایضا -

 :وحین یئس تماما عاد الى المقعد فجلس ، وفكر قلیال ، ثم قال
نا واثق من شیثین على االقل، اولھما انك لم ترتكب الجریمة وثانیھما ان رجال مجھوال لعب الدور االساسي ،  ا-

  انا في حاجة ال عقلك ومقدرتك -ولكن ھذا كلھ ال یعني شیثا امام االدلة الموجودة 
 فاتكأ بھدوء وحدق الى السقف وكان یتوقح كما یبدو ان تالقي ھذه المحاولة الجدیدة ما لقیتھ المحاوالت السابقة ،

 :ومضى یرسم لوحة 
 ثمة ة رجل مجھول كان یتابع االمركلھ عن كثب ، كان یمتلك وثیقة واحدة تثبت ان الصبي االرجنتیي لیس وریثا، -

 ولكنھ لم یكن لیستطیع استعمال ھذه الوثیقة اال اذا انبرى الشاب للمطالبة بحقھ ، وكان یعرف 
 في المحاكم یستطیع ان یبیع الوثیقة الى احد الطرفین ، وھكذا دفعھا ببراعة نحوالقضاء، انھ حین تتعقد القضیة

كما ترى وعكس ما قال االدعاء ان ذلك المجھول لم یكن " واختفى طیلة تلك الفترة لیظھر في الوقت المناسب 
حید امامھ ھو ان یخلق الجو الذي لیستطع مساومة آل الحایك على تلك الوثیقة النھم لن یھتموا بھا، كان المجال الو

 . "یضمن لتلك الو ثیقة قیمة ما
 وفكر ملیا فیما قالھ ، ونفض یدیھ امامھ محتارا واخذ یھز راسھ و تمتم متحسرا 

  ولكن كیف یمكن اثبات وجود ذلك الشخص المجھول ؟-
مس فشلھ الجدید مضى كأن ونظر الي من طرف عینیھ ، متوقعا بصورة تكاد ال تلحظ ان اعطي جوابا ما، وحین ل

 :شیئا لم یحدث 
لقلنا ان الرجل المجھول ھو االب الحقیقي للشاب . لو افترضنا اننا نكتب روایة مثیرة لوضعنا احتماال آخر " -

االرجنتیي ، وان ما فعلھ كان عمال یستھدف منفعة االبن الذي امضى عمره كلھ یظلمھ ، والذي بات موت والد لیلى 
 !" جع یھدد؟ بظلم اف

وضحك ، بمرارة ، ثم نھض متثاقال وحمل حقیبتھ واخذ ینظر الي ، قاعدا على السریر الخشبي الواطئ كقطعة 
 :منھ 

 انك الوحید الذي یستطیح ان یثبت شیئا ھاما، این كنت بین السادسة والسادسة والنصف من ذلك المساء المشؤوم ؟ -
 ولماذا ذھبت الى لیلى؟

 :ریعة فعاد وجلس وخطرت في جبینھ فكرة س
لماذا عدت الى مكتبك ؟ ما الذي حملتھ معك ؟ ما الذي رمیتھ في :  في الواقع ھناك اسئلة اخرى بحاجة ال جواب -

 البحر؟ لماذا رفضت التسویة بین آل الحایك والشاب االرجنتیي؟ لماذا؟
 :وبھدوء، وبصوت كالثلج ، جاء السؤال الذي توقعتھ منھ دائما 

 لذي قتلتھا ایھا التعس ؟ أتكون أنت ا-
 :ووضح حقیبتھ على االرض وانحنى باتجاھي 
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 ولكن من الذي قتل لیلى ؟. . قد تكون ذھبت للیلى لسبب شیطاني ال اعرنھ ، ھذا ال یھمني اآلن.-
وبالرغم من انني لم اكن انوي الجواب اال انني مضیت ، حقا ، افكر بالسؤال ،ولم استطع ان اجد ایة بادرة الي 

 :اب فھززت رأسي بالرغم من سیطرتي على نفسي فصاح جو
ما كان ضرك لو بدآل من "اني على یقین انك على ألقل تستمع الى مااقول . نحن اخذون في التحسن االن !  ھاإ ھا-

 ھذه الحركة ، قلت شیئا؟ 
 :وشجعتھ البادرة فنھض و قرفص امامي كما یفعل والد رحب الصدر 

  سعید الحایك؟-
 : خفیض ، یكاد ال یسمع ، مشحونا بالتردد وبتانیب الضمیر، ثم وضع بنفسھ حیثیات الجواب سأل بصوت

 یبدو ذلك مستحیال، فقد حاول االنتحار حین علم ، وكان في االرجنتین آنذاك یحضرلھا مفاجأة سعیدة ، ثم لماذا؟ -
طرا لذلك لقد كان الوحید الذي یعرف كان یحبھا بجنون ،قد منح االرث كلھ العمال خیریة باسمھا دون ان یكون مض

 . .انھا نوت ذلك ، وكان بوسعھ الحتفاظ باالرث كلھ ، لو شاء
 :وتردد قلیآل وسآل 

  ھل كانت تخونھ ؟-
 :وحدق الي متحفزا ، وال شك ان فكرة جھنمیة عبرت جینھ عبورا صاعقا ، فقال ،مستثارآ 

  معك انت؟-
 :ومضى یضع جوابآ 

ومعك أنت ؟ ھذه مسألة لیس من الھین اثباتھا،وحتى لوكان ھذا . . ال مادي وال حتى ظني  لیس ثمة أي دلیل ، -
صحیحا فمن األكید ان سعید الحایك لم یكن یدري ، لقد حققوا معھ طویال في مثل ھذا االحتمال ولو كان یدري اذن 

 لیف الدفاع ؟ثم لماذا یقتلھا ھي؟ معك انت ؟ ثم لماذا یدفع عنك تكا. . لما حاول االنتحار
 ونفض ذراعیھ 

 اي انك - اال انك زرتھا لیلتذاك واال انك كنت ، اغلب الظن ، في الداخل -وھذا ال یثبت شیثا على اي حال  .. -
 .ارتكبت الجریمة 

 و قرر
 دعنا من ھذه القصة ، ھل ثمة رجل آخر؟

 :  لنقل ما یلي - وسار في الزنزانة ، یدق خطواتھ في حیرة وتردد، ثم توصل الى موضوع جدید
 ... ذھبت انت لتزورھا ، و قبل ذلك بنصف ساعة حاول لص ما ان -

وسكت فجأة ، كما لو انھ اكتشف بنسھ ان ما سیقولھ ال یحمل ایة قیمة ، ورغم ذلك فقد احتملت رغبتھ في الكالم 
 :فترة صغیرة من التردد، ثم قال 

بلیلى فطعنھا، وكان ینوي حقا السرقة > ل سرقة البیت، وفوجىء طیب ، لنقل ان لصا ما كان في تلك االثناء یحاو-
 لنقل ان سرقة المجوھرات لیست تمویھا، اال یبدو. ولیس اي امر آخر، وقد سرق المجوھرات 

 ...ذلك منطقیا لو
 : وسكت مرة اخرى، وما لبث ان قالھا 

 ؟لو انھیت اضرابك ، وقلت شیئا ، وساعدت في وضع مطالعة قانونیة  ... -
 كانت الحیرة ھي التي اخذت تدفع بھ من تصور الى آخر، في الحقیقة ان كل ما كان یریده النذ ھو ان احكي

لقد بات یشعر ان صمتي قد حملھ مسؤولیة لم یكن یتوقعھاتماما، وانني لو تكلمت لتخلص من جزء كبیر من ھذه 
 .المسؤولیة

ل شیئا اشار للحارس ان یفتح الباب ، وفقط حین انتھى الحارس لقد استنفد وسائلھ فعاد یلتقط حقیبتھ ، ودون ان یقو
 من اغالق القفل مرة اخرى التفت الي ، وبدا لي في لحظة واحدة سجینا، وانني انما أزوره ، وقال محذرا

واخشى ان یكون رأسك اقرب الى المشنقة مما تتصور، وانا اقول لك ذلك كي . . .  انت لست في موقف حسن -
 .ك بنفسك تقرر مصیر

واستمعت ، حالما، الى صدى خطواتھ الثقیلة المترددة تعبر الرواق الحجري الكامد، كأنھا كانت تعتزم بالرغم منھ 
العودة الي ، وبدا لي ان كل شي،تبقى من ھذا العالم آخذ في االبتعادعني للمرة االخیرة ، وقد قمت بھدوء فامسكت 

  للحظة واحدة فقط ، ولكني لم اجد شیثا جدیدا یستحق ان یجبرني علىبقضبان الحدید وفكرت بكل ما لدي من قوة
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تغییر قراري ، لقد جاؤوا بالعشاء فاكلت دون اھتمام من ذلك النوع الوحید من الطعام الذي اعتادوا ان یقدموه لي ، 
 .اكانت اآلالم ما تزال تختبىء في معدتي ، وكنت اعرف اني سأمضي لیلة متعبة ، ولذلك غفوت مبكر

وفوجئت یوم الحكم بان المحكمة اعطت فرصة لسعید الحایك كي یتكلم بناء على طلب ملح ، وحین وقف على 
 منصة الشھادة بدا تعسا و حائرا

 ال یعتقد اني القاتل ،وال یعتقد اني انا الذي كتبت الرسالتین المغفلتین - رغم كل ما حدث -قال سعید الحایك انھ 
 االرجنتیي، وقال انھ حین قابلي اول مرة لم اكن اعرف اطالقا اي شيء عن القضیة ثم اللتین ارسلتا لھ وللشاب

استأذن المحكمة في ان یتوجھ بالكالم الي مباشرة ، وحین منح االذن استدار نحوي، وخیل الي اني رأیت في عینیھ 
ال اشاء، واقسم ان یجیب دموعا، ورجاني في صوت مؤثر ان اتكلم ، ال القو ل اي شيء ولكن الوجھ الیھ اي سؤ

 ...بكل ما یعرف
وانتظر دقائق وھو یحدق الي ، وكانت القاعة كلھا تحدق الي ایضا ،وحین خیم صمت ، ثقیل عاد سعید الحایك فقال 

انھ قد یكون ذا نفع في جانب ال یعرفھ ، وقال لي اني قد اعتقد انھ یعرف شیئا، او إنھ قد یساعد في ایضاح بعض 
 . مرة اخرى ان اسألھ اي سؤال او اطلب منھ الحدیث في اي موضوع ولكني اعتصمت بالصمتالنقاط ورجاني

ومرة اخرى استدار واخذ یخاطب القاضي ، اقسم في البدء انھ قال كل ما یھم المحكمة ان تعرف ، ورمقني بطرف 
  ونظر اليعینیھ ، وھویقسم ویده امامھ بانھ ال یعرف شیئا عن الذي ارسل الرسالین المغفلتین ،

 وانت الذي یعرف كم اقدس ھذه -قد تكون شاكا في امر الرسالتین ، ولكني اقسم لك بذكرى لیلى: مباشرة وقال 
 . باني ال اعرف شیئا اال ما قلت للمحكة-الذكرى 

ومرة اخرى خیم الصمت ، وكنت انظر الى البالطة التي تقع بین حذائي ، مسیطرا تماما على كل حواسي وجسدي 
د سمعتھ ، وانا مجمد، یعلن للمحكمة ولي انھ سیمنح نصف االرث لزوجتي ، تعبیرا منھ عن عطفھ علي ، وانھ ، وق

 .سیكتفي بمنح النصف اآلخرللمشروع الخنیري الذي اوصت بھ زوجتھ 
اترید ان اقول : ونزل سعید الحایك عن المنصة ببط ء ، وحین صار امام القفص وقف ھنیھة ، وسأل وھو یرتعش 

 .یئا؟ وحین لم یتلق جوابا ،مضى بھدوء ، الى مقعده ش
واخذت الضوضاء ، في القاعة تتصاعد من الھمس الى الكالم الى زحزحة المقاعد ، وعبر ھذه الدوامة التي كان 
صداھا یرتد من جدار الى جدار، ضیعت كل قدرتي على فھم سعید الحایك ، لقد بدا ذلك الرجل المصطبغ بالنبل 

ولكني كنت واثقا انھ لم یرتكب الجریمة كما كان واثقا باني لم .لسا بین الناس لغزا یستعصي على الفھمالضروري جا
افعل ، لقد كنا نتبادل ، صامتین ، عملة عجیبة اسمھا التواطؤ ، دون ان نتفق على ذلك ، وكان كل ما حدث بیننا 

یقة قصة االرث ، ولكني ادرك اآلن انھ ھو ایضا لم لقد فكر سعید الحایك كما یبدو ان یروي حق. امرا یخصنا وحدنا 
ولم یعد یعرف كیف فلتت الخطة من بین اصابعنا معا، وحتى لو قال الحقیقة فان ذلك لم . یكن یعرف الحقیقة الكاملة 

ستبدو محاولة _ یكن لیحل االشكال ، ان قصتھ ال تبرھن على اني لم افكر بالمساومة ، ولیس ثمة ما یثبت صحتھا 
بیانیة یذلھا صدیق النقاذ صدیقھ من الموت ، ومھما یكن فقد كنت عاجزا عن تصور الطریقة التي اقنع سعید ص

الحایك نفسھ بواسطتھا بأن علیھ ان ال یقول تلك الحقیقة الجزئیة العابرة ، وقد منحي فرصة عادلة الوافق على 
 .اجتھاده ففعلت 

في اني قد استغل ھذه القضیة لمصلحتي ـ وقد اشار الى ذلك عابرا مرة ان سعید الحایك كان یراوده الشك منذ البدء 
او مرتین ، فاذا كان ھو ذاتھ یشك في االمرء فلماذا ال یتیح للقضاء ایضآ فرصة مماثلة ؟ الم یكن ذھابھ الى 

یقول حول االرجنتین من وراء ظھري تعبیرآ عن ذلك الشك ؟ كیف سیبرره اذا روى القصة الحقیقیة ؟ ماذا عنده ل
كیف سیبرر ذھابي لبیتھا؟ ما .عالقتي بلیلى وھو الذي یعرف انھ ال توجد ایة عالقة بخصوص القضیة المتفق علیھا 

 ھو االتھام البدیل ؟ بمن یشك اذن ؟
لقد طرح بال شك ھذه االسئلة على نفسھ واكتشف انھا لن تؤدي الى جواب ، وقد اخذت القضیة منذ البدء اتجاھا 

عة ظروف لم یكن یتخیل اي منا انھا ستصل الى ذلك الحد، واذا ما بذل ایة محاولة للعودة الى نقطة فرضتھ مجمو
البدء فقد كان یدرك انھ قد یقع في مكاني ، ان زحزحة صغیرة لالسس التي افترضھا االتھام ووافقھ علیھا الدفاع من 

 انني استطیع ، لوكنت مكان االدعاء -لرھیبةحیث ال یدري ستغیر امكنتنا، وستضعھ ھو بین فكي تلك المصادفة ا
 وكان سعید الحایك في مكاني، ان اكتب مطالعة محكمة ، تضع رأس سعید الحایك في حبل المشنقة ، دون 

 ان یكون ھو بالذات مرتكب الجریمة
 ھل تریدون ان احاول ذلك ؟
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جتھ والمحامي صالح ، وقد ادرك انھ انني استطیع ان افترض ان سعید الحایك وجد دالئل تشیرالى عالقة بین زو
ھو، من حیث ال یدري كان سبب ھذه العالقة نتیجة للعبة غریبة حول وریث مزعوم كان یدرك منذ البدء انھ 

یستطیح التخلص منھ في ایة لحظة تحت وطأة وثیقة كانت معھ منذ البدء، وھو الذي وضعھا بین كتبھ بعد الجریمة 
 بالجریمة السباب عاطفیة اوال، والن االرث سینصب عنده ثانیا، وقد نفذھا بالواسطة ولیس قبلھا ،وقد قرر ان یقوم

 ان قضیة التبرع باالرث قد تكون وسیلة البعاد الشبھة ، وسیظل من المیسور -، ابان رحلة مصطنعة الى االرجنتین
ماما، وعلى اي حال فان ھذه ان یجد المحامي البارع وسیلة لیثبت ان التبرع كان مشروطا وانھ لم یكن حقیقیا ت

 .النقطة كانت للتمویھ ، تماما كما كانت سرقة المجوھوات 
وفي ھذه القصة یمكن ان توضع قصة المحامي صالح في مكانھا السلیم ، زیارتھ للیلى ، وزجاجة العطر والدخان 

 والبصمات والھاتف وكل شيء
: عید الحایك كان یعرف بوجود عالقة بیني وبین زوجتھ ولكن ھل ھذا الصحیح ؟ ان ھذا االتھام كلھ مبني عل ان س

وھذا غیر صحیح ،ومبني على ان غیرة سعید الحایك ھي الحافز وراء الجریمة وھذا افتراض خادع وغیر مثبت في 
 .وقائع

و رغم ذلك فھل كان سعید الحایك على استعداد لیروي القصة الحقیقیة ؟ وھل كنت انا ، من ناحیة اخرى على 
كل على طرف ، قناعة كاملة ببراءة . داد الروي الجانب الحقیقي المتعلق بي ؟ وفي سبیل ماذا؟ اننا نحمل استع
 .وكان ال بد لواحد منا على االقل ن ھوذاك الذي ال سبیل الى التقلیل من االدلة ضده ، ان یدفح الثمن . . اآلخر

 ولكن من الذي قتل لیلى الحایك ؟
 لیس - الصدفة - ایھا السادة -الصدفة ھي التي فعلت .  ولكني االن تخلصت من ھمھ- سؤال یؤرقھ بقدرما ارقني

یھمني ان كانت تلك الصدفة قد لبست ثوب لص ، او ثوب مجرم جھنمي كان ورائي منذ البدء، ذلك ان الذي یھمني 
 .لقفص االتھامھوان خصمي في ھذه القضیة الفاجعة انما ھو الصدفة ، وھي التي دفعتي، باصر ال یصدق ، 

 ! ان تتقدم ،اذا شاءت ان تطلق سراحي- وحدھا–وعلیھا اآلن 
***** 

لقد رد القاضي بكلمات موجزة صارمة . وعقدت الجلسة االخیرة في جوحزین مشحون بالقلق . . مضى اسبوع آخر 
م قناعة المحكمة دفاع محامي ، واكد ان المحكمة ال تجد اي دلیل الفتراض رجل آخر في الجریمة ، واعلن عن عد

 .بتبریرات الدفاع وتفسیراتھ االفتراضیة لجملة االدلة الثابتة
قال القاضي اني وقت وقوع الجریمة ، كنت في بیت لیلى وان قناعة المحكمة بھذه الحقیقة مستندة اوال الى 

 .لى شھادةبصماتي،وثانیا الى كوني لم استطع و لم یستطع اي شاھد اثبات وجودي في مكان آخر، وثالثا ا
ھناء حول ھاتف الظھیرة ، ورابعا الى وجود علبة سجائري في مكان الجریمة ، وخامسا الى شھادة االشخاص 

الثالثة من سكان العمارة الذین رأوني اتردد على باب المصعد ، وسادسا الى شھادة البواب الذي رآني اضع شیئا 
ئع السجائر الذي رآني اتخلص من ھذا الشيء على شاطىء متطاوآل یشبھ السكین في معطفي، وسابعا الى شھادة با

 .البحر 
وقال القاضي ان لدى المحكمة قناعات بأن حافزي منذ البدء ھو الخروج بحصة كبیرة من االرث ، وقد اثبتت االدلة 
المسلسلة تخطیطي للحصول على تلك الحصة ، واشاراعترافي من طرف خفي الى النیة التي كادت ان تضیع علي 

 .حین عرفت ان سعید الحایك سیجري اتصاال مباشرا مع الوریث المزعوم 
وقال القاضي ان المحكمة تمتلك ادلة ال تدحض تثبت حاجتي الشدیدة الى المال ، وانھ كان علي ان اسدد دیونا 

 .بصورة نھائیة خالل شھور قلیلة
وحسن التقدیر فیأخذ على عاتقھ قضیة من ھذا ورفضت المحكمة الزعم القائل بان محامیآ قدیرا مثلي تفوتھ الحكمة 

 النوع لمجرد ان رسالة مغفلة وصلت الى خصمھ ، واطلع علیھا بالصدفة ونصحیة ساذجة اعطاھا لھ الزوج الشكاك 
وانتھى القاضي الى القول بان الجریمة كانت مخططة عن سابق تصور وتصمیم ، واستند للوصول ال ذلك االعتقاد 

لمنطقي ، وبعدم تركي اي بصمات في مسرح الجریمة ما عدا ذلك االثر المصادف الذي تركتھ بتسلسل الحوادث ا
 .دون وعي على حافة الباب في المرحلة االولى من الجریمة

وقال ان جریمتي لم تكن ضد انسانة فاضلة لمجرد تحقیق مطامع مالیة فقط ، ولكنھا كانت ایضا ضد شرف مھنتي 
 .ولزوجھاوضد وعود اعطیتھا للضحیة 

ووصل الى القول ان ذلك كلھ یظھر بان المحكمة انما تواجھ مجرما محترفآ یتسلح بالذكاء وبالخبرة وان وجوده 
 .یشكل خطرا مھما على العدالة والمجتمع
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وأعلن القاضي ان ھیئة المحكمة قانعة تماما بان صمتي ھونوع من االعتراف بالجرم سببھ وفرة االدلة التي لم اكن 
ثم . وعدد فیما بعد، والجمیع وقوف ، سلسلة ال تنتھي من المواد القانونیة بلھجة شدید الفخامة . ھا حساب احسب ل

 االعدام شنقا حتى -كمااتوقعت وانا استمع الى حیثیات الحكم -نظر الي مباشرة وھو یقضي بان العقاب سیكون 
 .الموت 

 ....تتصرفي فیھا كما تشائینانني امنحك ھذه االوراق جمیعا، یا زوحتي الحبیبة ، ل
-ان تحرقیھا، او ان تھدیھا للعدالة ذات یوم : انت وحدك التي تستطیعین ان تقرري ماذا ینبغي علیك ان تفعلي فیھا

 .فاذا كنت انا قد مضیت بصمت فالذي تبقى مني ھو انت 
لومك ولكني اعطیك القصة لقد شھدت في عینیك ، قبل االستماع الى الحكم ، ومضات من نظرات الشك وانا ال ا

الحقیمیة ، قصتي وقصة ذلك الشيء االخر الذي كنت ، طوال ایام السجن القاسیة ، في عراك صامت معھ ، وراء 
القانون ، وراء االتھام والدفاع ، وراء دموعك وعجزي ، وراء منصة القضاء ووراء الضحیة التي طعنت حین 

 .كنت ، انا احلم بجسدھا المعطر بین ذراعي 
 ...ولست انا الذي یستطیح وضع نھایة للقصة

اني احس ببرودة الموت في اطرافي ، واصحو في اللیالي الصامتة الفك عن عنقي كابوسآ من اللیف والزیت 
وامضي في ذلك االنتظار التعس خارج منطق الزمن والبشر، في عراك نادر مع شيء آخر ال أعرفھ وال نعترف 

 .بھ 
 ربما -ولست ادري ان كنت استطیع ان احبس لساني حین یأخذونني . . . وضح نھایة للقصة لست انا الذي یستطیح 

 . الى الموت -اللیلة 
انني ال ادعي الشجاعة ولكي اعترف بالعجز، واذا انفك لساني رغما عني وانا اصعد الى حبل النھایة فلست اعرف 

 ، واني سأساق الى ذلك الحبل مرة اخرىكیف ستكون الحیاة بعدھا ولكني اعرف انھا ستكون قصیرة جدا
اني شدید التعاسة النني تركت لك ، امام الناس ، میراثا قذرا ولم اكتب ھذه االوراق اال الجعل تعاستك اقل ، 

 .اوراق القانون ام ھذه االوراق : واعطیك حریتك الكاملة في ان تقرري المیراث، الذي تریدیھ مني 
 وسأظل احبك ؟ولكن ھل تصدقین انني احببتك 

 .ستجدین صعوبة في ان تفعلي ، ولكن الكلمة االخیرة التي ساظل اقولھا لك ھي انني احبك ، یا دیما، احبك احبك 
تصرفي كما تشائین في االرث ، ارثي وارث لیلى المسكینة ، قد تحتاجین تلك االوراق لتشقي طریقك نحو زوج 

 ...ترسب ذراتھ الناعمة فوق ذاكراتناآخر فانت صبیة وجمیلة واالیام انما ھي غبار ت
سأضع ھذه االورق مع محامي المسكین الذي بذل جھدا مشكورا في قضیة یائسة ، وسأكتب لھ على الغالف ان ال 

 . یعطیھا لك اال بعد ان ینتھي كل شيء ، وارجو ان ال تدفعھ حیرتھ الى فتحھا قبل الوقت المناسب
انسان آخر یعرف الحقیقة لیدعو معي ، ان اسیطر عل لساني وانا اساق ، غدا وسادعو لنفسي ، ذلك انھ ال یوجد اي 

 ....او بعد غد لست ادري ، الى حبل اللیف والزیت
 ... وان تستطیع رحلة الصمت عبور تلك الخطوات الرھیبة الى الموت.... 
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